กรนนำ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นั้นเปนสถานการณโรคระบาดที่รุนแรงทั่วโลก
ตนกำเนิดของการระบาดใหญครั้งนี้เริ่มตนเมื่อราวเดือนธันวาคม 2562 โดยมีการคนพบผู ติดเชื้อรายแรกที่
เมืองอูฮั่น ประเทศจีน สวนในประเทศไทยนั้น มีการคนพบผูติดเชื้อรายแรกเมื่อเดือนมกราคม 2563
อยางไรก็ตาม สถานการณการติดเชื้อในไทยชวงแรกยังไมมีอัตราการแพรระบาดที่ เพิ่ม ขึ้นอยางมีนัย
ยะสำคัญ รัฐบาลไดตัดสินใจใชมาตรการควบคุมโรคจากเครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยู จนกระทั่งเกิดเหตุการณ
การแพรระบาดที่สนามมวยลุมพินี จากการจัดรายการการแขงขันชกมวยรายใหญ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ทำให
เกิดการแพรระบาดครั้งใหญ (Super spreader) ทายที่สุดจำนวนผู ติด เชื้อที่เพิ่มขึ้น ในวงกวาง และเปน
เหตุการณที่นำไปสู การประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินครั้งแรกนั้นมีผลตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนกระทั่งถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
แมประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดไดตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคมจนมีจำนวนผูติดเชื้อที่นิ่ง
และไมมีอัตราเพิ่มแบบกาวกระโดดและในบางวันไมพบผูป่วยติดเชื้อรายใหมโดยสิ้นเชิง แตอยางไรก็ตามหลัง
เหตุการณการพบผูติดเชื้อที่แพปลา ตลาดกุ ง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนผู ติดเชื้อก็สูงขึ้นเรื่อยๆในอัตรากาว
กระโดดและรัฐก็ไดนำมาตรการตางๆที่ถูกผอนคลายไปหลังจากควบคุมสถานการณโควิดไดมาบังคับใชอีกครั้ง
รัฐบาลไดเรียกการระบาดครั้งนี้วาการระบาดระลอกใหมเนื่องจากการติดเชื้อไมมีความเชื่อมโยงกั บเหตุการณ
การระบาดระลอกที่แลวแตอยางใด หลังจากเหตุการณการพบผูติดเชื้อที่แพปลา ตลาดกุง จังหวัดสมุทรสาคร
ในระลอกนี้ รั ฐบาลไดประกาศขอกำหนดที ่มี ลักษณะในการกระจายอำนาจในการตัดสิน ใจใหกับ
ผูวาราชการจังหวัดและผู วาราชการกรุงเทพมหานครในการกำหนดมาตรการตางๆเพื่ อควบคุม โรคติด ตอ
นอกจากนี ้ รั ฐ บาลยังแบงพื้น ที่ควบคุมตามระดั บความรุ นแรง โดยในชวงแรกออกเปนสามระดับ นั ่ นคือ
(1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (3) พื้นที่ควบคุม เนื่องจากความรุนแรงของการ
ระบาดในแตละพื้นที่ไมเทากัน
อยางไรก็ตามการระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่สาม จากการใชบริการแหลงทองเที่ยวเมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2564 ทำใหเกิดคลัสเตอรทองหลอ สถานการณการแพรระบาดในประเทศรุนแรง ขยายออกไปในวง
กวาง รวมถึงการแพรระบาดเขาไปในเรือนจำ จนถึงปจจุบัน นายกรัฐมนตรีประกาศขยายระยะเวลาประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในทุกๆ เดือนมาแลวเปนคราวที่ 12 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทำใหสังคมไทยจะอยู
ในสถานการณฉุกเฉินมาแลวกวาหนึ่งปีและยาวนานออกไปอีก รัฐบาลไดอางถึงเหตุการระบาดโควิดระลอก
ใหม และการฉีดวัคซีนยังไมครอบคลุมทั่วประเทศ

การใชมาตรการหามเขาและปิ ด พื ้ น ที ่ เ สี ่ ย งต อการติ ด โรค มาตรการปิ ด ชองทางเขามาใน
ราชอาณาจักร มาตรการหามกักตุน สิ นคา มาตรการหามชุมนุม และการจัดกิจกรรม มาตรการเสนอขาว
มาตรการดูแลความสงบเรียบรอย มาตรการปองกันโรค การประกาศเคอรฟิว และมาตรการอื่นๆ ถูกนำมาใช
และประกาศรวมในขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง พระราชกําหนดการบริหารราชการณใน
สถานการณฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ขอกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) รวมกวา 24 ฉบับ ทั้งโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย
จากพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กฎหมายอื่น และโดยไมมีฐานในทางกฎหมาย ลวนสงผลกระทบตอการใชสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
โดยเฉพาะผลกระทบตอเสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมในภาวะที่ประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยางเขมขน จำนวนคดีจาก
การใชเสรีภาพดังกลาวจึงเพิ่มตามอยางแปรผันตรงกับสถานการณ และการประกาศสถานการณฉุกเฉินกลาย
มาเปนหนึ่งในอุปสรรคของการใชเสรีภาพดังกลาว ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนองคกรใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมายโดยเฉพาะการใชเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง จึงจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อ
ชี้ใหเห็นผลกระทบของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน เพื่อควบคุม โควิด – 19 ซึ่งไมไดกระทบเพีย งดาน
เศรษฐกิจ และดานสุขภาพ แตยังมีผลกระทบที่มีตอเสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพ
ในการชุม นุม และสิท ธิในกระบวนการยุติธรรมในคดี สิ ทธิ เสรภาพในการแสดงออก ความไดสั ดสวนของ
มาตรการที่ใช ปญหาของการการยกเวนความรับผิด และขอเสนอในการแกไขกฎหมายสถานการณฉุกเฉิน
ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
มิถุนายน 2564
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สวนที่ 1 ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
1.1 มาตราฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และการเลี่ยงพันธกรณี
ควด -19 กอ ห กดผลกระทบ นหลายมต รวมถงสทธ สรภาพของประชาชน ประ ทศ ทยซง ปนภาค
ละมพันธกรณทตองปฏบัตตามทังกตการะหวางประ ทศวาดวยสทธพล มอง ละสทธทางการ มอง ละกตกา
ระหวางประ ทศวาดวยสทธทาง ศรษฐกจ สังคม ละวัฒนธรรรม ด ลอก ชการประกาศสถานการณฉก ฉน
พอควบคม รคระบาด ซงการจำกัดสทธภาย ตสถานการณดังกลาวนัน ยังตอง ปน ป ทาทจำ ปนตามความ
ฉก ฉนของสถานการณ ดยการจำกัดสทธ ตละประ ภทนันม กณฑท ตกตางกัน
1. เสรีภาพในการเดินทาง
ขอ 12. กตการะหวางประ ทศวาดวยสทธพล มอง ละสทธทางการ มอง รับรองสทธบคคลทกคนทอย น
ดน ดนของรัฐ ด ดยชอบดวยกฎหมาย ยอมมสทธ น สรภาพ นการ ยกยาย ละ สรภาพ นการ ลอกถนทอย
ภาย นดน ดนของรัฐนั น ละม สรจะออกจากประ ทศ ด รวมทั งประ ทศของตน ด ดยจำกัด ดตาม
กฎหมาย ละทจำ ปน พอรักษาความมันคงของชาต ความสงบ รยบรอย การสาธารณสข หรอศลธรรมของ
ประชาชนหรอ พอคมครองสทธ ละ สรภาพของบคคลอน ละขอจำกัดนันสอดคลองกับสทธอน ทรับรอง ว
นกตกาน ดยบคคลจะถกลดรอนสทธ นการ ดนทาง ขาประ ทศของตน ดยอำ ภอ จม ด
2. เสรีภาพในการแสดงออก
กตการะหวางประ ทศวาดวยสทธพล มอง ละสทธทางการ มอง ขอ 19 บคคลทกคนมสทธทจะมความคด
หน ดยปราศจากการ ทรก ซง รวมถง สรภาพทจะ สวงหา รับ ละ ผย พรขอมลขาวสาร ละความคดทก
ประ ภท การ ชสทธดังกลาวอาจมขอจำกัด ซงตองบัญญัต ว นกฎหมาย ละจำ ปนตอการ คารพ นสทธหรอ
ชอ สยงของบคคลอน ละการรักษาความมันคงของชาต หรอความสงบ รยบรอย หรอการสาธารณสข หรอ
ศลธรรม ของประชาชน
3. เสรีภาพในการชุมนุม
กตการะหวางประ ทศวาดวยสทธพล มอง ละสทธทางการ มอง ขอ 21 รับรองสทธ นการชมนม ดยสงบ
การจำกัดสทธตองกำหนด ดยกฎหมาย ละ พยง ทาทจำ ปนสำหรับสังคมประชาธป ตย พอประ ยชน หง
ความมันคงของชาต หรอความปลอดภัย ความสงบ รยบรอย การสาธารณสข หรอศลธรรมของประชาชน หรอ
การคมครองสทธ ละ สรภาพของบคคลอน
คณะกรรมการสทธมนษยชนยังมความ หนทัว ปฉบับท 37 ถงการชมนม ดยสงบวา ปนการชมนมท ม ช
ความรน รงอยางราย รง ละ ปนวงกวาง ดย ความรน รง นบรบทน รวมถงการ ชกาลังทางกายภาพ
ของผ ขารวมการชมนมตอผอนทอาจนา ปสการบาด จบ การ สยชวต หรอความ สยหายอยางราย รงตอ
ทรัพยสน การชมนมทม พยง ตการผลักหรอดันกัน หรอการขัดขวางการ คลอนทของยานพาหนะหรอผคนบน
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ทาง ทา หรอทำกจวัตรประจำวัน มนับวา ปน ความรน รง 1 ตองสันนษฐาน วกอนวาการชมนมนั น
ปน ป ดยสงบ ยง ปกวานันการกระทำรน รง ฉพาะตัวของผชมนมบางคน มสมควรจะถกนา ป หมารวม ปน
การกระทำของผชมนมคนอน ของผจัดการชมนม หรอของการชมนม ดยรวม 2
ผรวมชมนมสามารถกำหนดวัตถประสงคหรอ นอหา นการ สดงออกผานการชมนม ดอยาง สร ดยหลัก
ลวการจัดการชมนม ดยสงบหรอการกำหนดขอจากัด นการชมนมของ จาหนาทตอง ม ทรก ซง นอหาของ
การชมนม ผรวมการชมนมตอง ดรับอนญาตทจะทำการชมนม นสถานททอย นระยะของการ มอง หน ละ
ดยน ของกลม ปาหมายของการชมนม3
การจากัดสทธ พอการคมครอง ดานสาธารณสข ม อกาส กดขน ดนอย ต หตดังกลาวสามารถถก ช
นกรณทมการ พรระบาดของ รคตดตอ ละการชมนมรวมกลมกันอาจกอ ห กดอันตราย การจากัดสทธดวย
หตนอาจยกขนมา ช ด นกรณทราย รงอยางมาก มอสถานการณดานสขอนามัย นระหวางการชมนมอาจทำ
ห กดความ สยงดานสขภาพตอสาธารณชน หรอตอตัวผชมนม อง4
การชมนมอาจถกสลาย ด นกรณท ปนกรณพ ศษอัน ปนขอยก วน ทานัน การสลายการชมนมนันมัก จะ
กระทำ ด ถาการชมนมนันม ดดำ นนการ ดยสงบอกตอ ป หรอ มอมพยานหลักฐาน ดยชัด จง กยวกับการ ช
ความรน รงอยางราย รงซง กลจะถง ดยความรน รง ชนวา มสามารถถกคาดหวัง ห ดรับการ ก ขอยาง
สม หตสมผล ด ดยมาตรการอน ท ดสัดสวนมากกวา ชน การจับกมตัวกลม ปาหมาย ต มวา นกรณ ด ก
ตาม กฎการบังคับ ชกฎหมาย ดย ชกาลังจะตองถกปฏบัตตามอยาง ครงครัด งอน ข นการสัง หมการสลาย
การชมนมจะตองถกกำหนด ว นกฎหมายภาย นประ ทศ5
4. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ขอ 14 กตการะหวางประ ทศวาดวยสทธพล มอง ละสทธทางการ มอง รับรองสทธ นการพจารณาคด
ดย ปนธรรมหลายประการ อาท ชน สทธ ดรับการพจารณาอยาง ปด ผย ละ ปนธรรม ดยคณะตลาการทม
ความ ปนอสระ ละ ปนกลาง การหาม ขาฟงการพจารณาคดทังหมดหรอบางสวนกดวย หตผลทางศลธรรม
ความสงบ รยบรอยของประชาชน หรอความมั นคงของชาต นสั งคมประชาธป ตย หรอ พอความจำ ปน
กยวกับสวน ด สย น รองชวตสวนตัวของคกรณ หรอ นสภาพการณพ ศษซงศาล หนวา จำ ปนอยางยง มอ
การพจารณา ดย ปด ผยนันอาจ ปนการ สอม สยตอประ ยชน หงความยตธรรม บคคลทกคนซงตองหาวา
กระทำผดอาญา ตองมสทธ ดรับการสันนษฐานวา ปนผบรสทธ จนกวาจะพสจนตามกฎหมาย ดวามความผด
นอกจากนคณะกรรมการสทธมนษยชน ดมความ หนวา การประกันสทธการพจารณาคดอยาง ปนธรรม
มสามารถ กดขน ดหากมการ ชมาตรการ ลยงพันธกรณ ซง ปน หต หมการหลก ลยงการคมครองสทธท ม
1

CCPR/C/GC/37,para.15
CCPR/C/GC/37,para.17
3 CCPR/C/GC/37,para.22
4 CCPR/C/GC/37,para.45
5 CCPR/C/GC/37,para.85
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อาจ ลยงพันธกรณ ละ หามม ห บยง บนจากหลักการพนฐานของการพจารณาคดอยาง ปนธรรม รวมถง
หลักการสันนษฐาน วกอนวาบรสทธ ดังนั น หลักความชอบดวยกฎหมาย ละหลักนตธรรมกำหนด ห
องคประกอบพนฐานของการพจารณาคดอยาง ปนธรรมจะตอง ดรับการ คารพ นระหวางสถานการณ
ฉก ฉน 6
5. การจำกัดสิทธิเสรีภาพในสถานการณฉุกเฉิน
ขอ 4 กตการะหวางประ ทศวาดวยสทธพล มอง ละสทธทางการ มอง ดกำหนด หรัฐสามารถหลก ลยง
พันธกรณบางประการ นภาวะฉก ฉนสาธารณะซงคกคามความอยรอดของชาต ละ ดมการประกาศภาวะนัน
อยาง ปนทางการ ลว อยาง รกตามการ ลยงพันธกรณดังกลาวยังตอง ชมาตรการ ทาทจำ ปนตามความ
ฉก ฉนของสถานการณ มขัด ยงกับกฎหมายระหวางประ ทศ ละ ม ปนการ ลอกปฏบัต ดยทสทธ สรภาพ
บางประการนัน มสามารถลดรอน ด ม นสถานการณฉก ฉน ตามขอ 6 สทธ นชวต, ขอ 7 สทธท มถกทรมาน
, ขอ 8 การหามนำบคคลลง ปนทาส, ขอ 11 หามจำคก นองจาก มชำระหนตามสัญญา, ขอ 15 กฎหมาย
อาญา มมผลบังคับยอนหลัง, ขอ 16 การยอมรับวา ปนบคคลตามกฎหมาย, ขอ 18 สรภาพ นทางศาสนา ละ
ความ ชอ
ทังนรัฐทจะ ลยงการปฏบัตตามพันธกรณดังกลาวนัน ตอง จง ลขาธการสหประชาชาต หทราบถง หตผล
ซงประ ทศ ทย ดบังคับ ชประกาศสถานการณฉก ฉน นวันท 26 มนาคม 2563 ละ ด จงการประกาศ
สถานการณฉก ฉนตอ ลขาธการสหประชาชาต ดย หมผล นวันท 5 มถนายน 25637
อยาง รกตาม มรัฐจะสามารถ ลยงพันธกรณ ดบางประการ ความ หนทั ว ปของคณะกรรมการสทธ
มนษยชน ฉบับท 29 ยัง หนวา มสทธบางประการม ดกำหนด ว นขอ 4 ตก มสามารถลดรอนสทธดังกลาว
ด ชน ดยวกัน อาท ชน ขอ 2 วรรคสาม สทธทจะ ดรับการ ยยวยาหากถกละ มด มจะ ปนการปฏบัตการ
ตามหนาท8 ละสทธ นการ ดรับการพจารณาคดอยาง ปนธรรม9
6. คำแนะนำเฉพาะกาล โควิด-19 สำหรับผูถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ10
มนาคม 2563 สำนักงานขาหลวง หญสทธมนษยชน หงสหประชาชาต ละองคการอนามัย ลก ดออก
คำ นะนำ ควด-19 สำหรับผถกจำกัดสทธ สรภาพ นองจาก รคระบาดทำ หผทถกจำกัด สรภาพ ผชญความ
สยงมากยงขน ละรัฐมหนาทรับประกั นสขภาพอนามัยผทอย นสถานทควบคมตัว ดยคำ นะนำดังกลาว
สนอ หดำ นนการจัดการปญหาผตองขังลน รอนจำ ละ นะนำ หปลอยตัวผทมปญหาดานสขภาพ ผทม
ประวัตความ สยงตำ ผทกระทำความผด ลกนอย ผ กล ดรับการปลอยตัว ละผตอง ทษ นความผด ท ม
6

CCPR/C/GC/29.para.16
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.194.2020-Eng.pdf
8 ความ หนทัว ป คณะกรรมการสทธมนษยชน ฉบับท 29 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 14
9 ความ หนทัว ป คณะกรรมการสทธมนษยชน ฉบับท 29 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11) วรรค 11
10 Interim Guidance COVID-19: FOCUS ON PERSONS DEPRIVED OF THEIR LIBERTY
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สอดคลองกับกฎหมายสากลระหวางประ ทศ ผทถกกักตัว ดยพลการควรปลอยทันท ผทถกคมตัวควร ดรับ
การตรวจ ชคทางการ พทย นขันตอน รกรับ ละการด ลการรักษาสขภาพหลังจากนั น มอจำ ปน นกรณ
ตองสงสัยหรอ ดรับการยนยันวาตด ชอ ผถกกักตัวทกคนตองสามารถ ขาถงการด ลสาธารณสข ดอยาง
รวด รว ควร หขอมล กยวกับมาตรการปองกันดานสขภาพกับผถกจำกัดสทธ ละ สรภาพทกคน รวมถงควร
พยายามปรับปรงอนามัย ละความสะอาด นสถานกักตัว
1.2 ภาพรวมสถิติคดีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
ภายหลังการประกาศสถานการณฉก ฉน มอวันท 26 มนาคม 2563 บรรยากาศการ สดงออกทาง
การ มอง มมความ คลอน หวมากนัก ต รมมการวพากษวจารณการทำงานของ จาหนาท ทำ ห กดคดนำ ขา
ขอมลอัน ปน ทจ ตามพระราชบัญญัตวาดวยการกระทำความผด กยวกับคอมพว ตอร พ.ศ. 2550 ละ รมม
การชมนมทางการ มอง นชวง ดอนพฤษภาคม ละมถนายนจากการหายตัว ปของวัน ฉลม สัตยศักดสทธ นัก
กจกรรมทางการ มอง อยาง รกตาม สถานการณท ปนจด ปล ยนสำคั ญคอ การชมนมท อนสาวรย
ประชาธป ตยของกลม ยาวชนปลด อก มอวันท 18 กรกฎาคม 2563 ซงทำ หมหลากหลายกลมทางการ มอง
ออกมา คลอน หว นำ ปสขอ รยกรองสามขอคอ 1. หพล อกประยทธ จันทร อชา ลาออกจากตำ หนง
นายกรัฐมนตร 2.รางรัฐธรรมนญ หม ละ 3.ปฏรปสถาบันกษัตรย อันนำมาสการดำ นนคดกั บกลมบคคลท
ออกมา ช สรภาพ นการ สดงออก ละ สรภาพ นการชมนม
สถิติในภาพรวม จากการรวบรวมของศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ตั้งแตเริ่มการชุมนุมของ
“เยาวชนปลดแอก” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีประชาชนที่ถูก
ดำเนินคดีจากสถานการณชุมนุมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปแลวอยางนอย
679 คน ในจำนวน 344 คดี ยกตามขอกลาวหาทสำคัญ ด ก
1. ขอหา หมนประมาทกษัตรย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มผถกกลาวหาอยางนอย
97 คน นจำนวน 92 คด
2. ขอหา ยยงปลกปน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 มผถกกลาวหาอยางนอย 103 คน
นจำนวน 29 คด
3. ขอหา มัวสมกัน ชกำลังประทษราย ห กดการวนวาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215
มผถกกลาวหาอยางนอย 199 คน นจำนวน 41 คด
4. ขอหาฝาฝน พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ มผถกกลาวหาอยางนอย 499 คน นจำนวน 146 คด ยก ปนคด น
ระหวางการประกาศสถานการณฉก ฉนทมความราย รง นพนทกรง ทพมหานคร จำนวน 23 คด ละคดฝา
ฝนขอกำหนด กยวกับสถานการณ ควด-19 จำนวน 123 คด
หากยอนนับคดตัง ต นชวง ดอนพฤษภาคม-มถนายน 2563 ซงมผถกดำ นนคดจากการชมนมทาง
การ มองอกจำนวนหนง ยอดผถกดำ นนคด นขอหาฝาฝน พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ จะมรวมกันอยางนอย 510 คน น
จำนวน 154 คด
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5. ขอหาตาม พ.ร.บ.การชมนมสาธารณะ อยางนอย 100 คน นจำนวน 65 คด
6. ขอหาตาม พ.ร.บ.คอมพว ตอรฯ อยางนอย 52 คน นจำนวน 59 คด
นจำนวนคดฝาฝนขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ทังหมด ยังพบวามการ จงขอกลาวหาทั บซอน ป
พรอมกับ พ.ร.บ.การชมนมฯ จำนวน 36 คด ทั งทตามมาตรา 3 (6) ของ พ.ร.บ.การชมนมฯ กำหนด ห
กฎหมาย ม ชบังคับ กการชมนมสาธารณะ นระหวาง วลาทมประกาศสถานการณฉก ฉนฯ

1.3 สิทธิและเสรีภาพในการเดินทางกับมาตรการการจำกัดสิทธิที่เกิดขึ้นเนื่องจาก Covid-19
สรภาพ นการ ดนทางนัน ปนสทธทางรัฐธรรมนญอยางหนง ดยรัฐธรรมนญ หงราชอาณาจักร ทย
พ.ศ. 2560 ดรับรอง สรภาพ นการ ดนทาง ว นบทบั ญญั ต หมวดสทธ ละ สรภาพของปวงชนชาว ทย
บทบัญญัตท กยวของกับ รอง สรภาพ นการ ดนทางนันม 2 บทบัญญัตหลัก ดวยกัน นันคอมาตรา 38 ละ
มาตรา 39 ดยมาตรา 38 ดบัญญัตรับรอง ววา บคคลยอมม สรภาพ นการ ดนทาง ละการ ลอกถนทอย
การจากัด สรภาพตามวรรคหนงจะกระทำม ด วน ต ดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัต หงกฎหมายทตราขน
พอความมันคงของรัฐ ความสงบ รยบรอยหรอสวั สดภาพของประชาชน หรอการผัง มอง หรอ พอรักษา
สถานภาพของครอบครัว หรอ พอสวัสดภาพของผ ยาว ราอาจกลาว ดวา สรภาพ นการ ดนทางตามมาตรา
38 นัน มงหมายถง สรภาพ นการ ดนทางภาย นประ ทศ ละการ ลอกถนทอย ปนสำคัญ ดย สรภาพตาม
รัฐธรรมนญดังกลาวมลักษณะ ปนสทธขันพนฐานทอาจถกจำกัด ด ดยอำนาจของบทบัญญัต หงกฎหมาย พอ
วัตถประสงคตามทมาตรา 38 ระบ วขางตน อยาง รกตาม บทบัญญัตท กยวกับ สรภาพ นการ ดนทางอก
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มาตราหนงทสำคัญคอบทบัญญัตมาตรา 39 บทบัญญัตน ดกำหนดหามอยางลักษณะ ดดขาดม หจำกัดสทธ น
การ ดนทาง ขาประ ทศของบคคลทมสัญชาต ทย ดยสน ชง
อยาง รกตาม นองดวยสถานการณการ พรระบาดของ รค Covid-19 นัน ปน สถานการณ รคระบาด
ทกระทบกับความมั นคงของรัฐ ละการสขภาพของประชาชนอยางราย รง ดยทั ว ปประ ทศตาง มักจะ
กำหนดมาตรการทจำกัดสทธ นการ ดนทาง ว พอควบคมการ พรกระจายของ รค ดยมาตรการจำกัดสทธ น
การ ดนทางทรัฐ ทยออกมา นสถานการณชวง Covid-19 พรระบาดนั น อาจ บงออก ด ปน 2 กลม คอ
มาตรการจำกัดสทธ นการ ดนทางภาย นประ ทศ ละมาตรการจำกัดสทธ นการ ดนทาง ขาออกประ ทศ
1. มาตรการที่จำกัดสิทธิในการเดินทางภายในประเทศ
มาตรการประ ภทน นชวง รกของสถานการณการระบาดของ Covid-19 รมตนนัน ยัง มปรากฏ ห
หน ตหลังจาก หตการณการ พรระบาดครั ง หญทสนามมวยลมพนนั น มาตรการการจำกัดสทธ นการ
ดนทางภาย นประ ทศ ดถกกำหนดขน พอปองกันการ พรกระจายของ ชอ ซงการจำกัด สรภาพ นการ
ดนทางภาย นประ ทศน องอาจ บง ดยอยอก ปน 2 รป บบ คอ มาตรการทจำกัดสทธ นการ ดนทาง ดย
กำหนดหามออกนอก คหสถาน นชวง วลาทรัฐกำหนด (Curfew) ละมาตรการการจำกัดสทธ นการ ดนทาง
ขาม ขตพนทจังหวัด
(1) มาตรการการจำกัดสิทธิในการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัด
รัฐ บาล ดกำหนด นขอกำหนดออกตามความ นมาตรา 9 ของพระราชกำหนดบรหารราชการ น
สถานการณฉก ฉน พ.ศ. 2548 (ฉบับท 1) ขอ 1311 ดย ปนการกำหนด นลักษณะ ปน คำ นะนำ มากกวา
การ หาม ดยสน ชง ขอ 13 ของขอกำหนด (ฉบับท 1) ดกำหนดคำ นะนำ หประชาชนงดการ ดนทาง
ขามจังหวัด ละ ดนทางออกจากบาน หนอยทสด ทาทกระทำ ด ตอยาง รกตาม นกรณทประชาชนมความ
จำ ปนตอง ดนทางขาม ขตจังหวัด ประชาชน ดถกบังคับ หตองรับการตรวจคัดกรองตามมาตรการทจังหวัด
กำหนด ซงหลังจากขอกำหนด รองน ตละจังหวัด ดนำ นวทางของขอกำหนด ปปฏบัตตาม ดยมการตังจด
คัดกรอง นการ ดนทางขาม ขตจังหวัด ละสรางระบบลงทะ บยน พอตดตามอาการภาย น 14 วัน อยาง รก
ตาม ม นชวง รกมาตรการทจำกัดสทธ นการ ดนทางขามจังหวัดจะ มปรากฏตามขอกำหนดชด รกทออก
ตามพระราชกำหนดบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน ตผวาราชการจังหวัด อยางนอย 4 จังหวัด ด ก
ปตตาน นราธวาส ยะลา ภ กต ด ชอำนาจตามมาตรา 22 ละมาตรา 3 ของพระราชบัญญั ต (พ.ร.บ.)
รคตดตอ พ.ศ. 2558 ประกอบขอกำหนดซงออกตามความ นมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ออกมาตรการ
หามประชาชน ดนทาง ขา-ออกขาม ขตพนทจังหวัด ดยสน ชง นองจาก ปนพนททพบผตด ชอจำนวนมาก
ละทายทสดหลาย จังหวัด ดออกมาตรการหาม ขาออกจังหวัด พอปองกันการระบาดของ รค
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ขอ 13 คำ นะนำ กยวกับการ ดนทางขาม ขตพนทจังหวัด นชวง วลานประชาชนพงงดหรอชะลอการ ดนทางขาม ขตพนทจังหวัด นระยะน ดย มจำ ปน ละควรพัก
หรอทำงานอย ณ ทพำนักของตน กรณจำ ปนตอง ดนทางขาม ขตพนท ตองรับการตรวจคัดกรอง ละปฏบัตตามมาตรการททางราชการกำหนด ทังน พอ
ประ ยชน นการตดตามตัวมารับการตรวจอาการหรอกักกันตัว
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อยาง รกตาม บรรดามาตรการหาม ดนทางขามจังหวัด ดถกผอนคลาย ละทายทสด ดยก ลก ป มอ
สถานการณการ พรระบาดของ Covid-19 ลดลงจน มปรากฏการระบาด นประ ทศ
กำหนด

(2) มาตรการที่จ ำกัด สิทธิในการเดินทางโดยกำหนดหามออกนอกเคหสถานในชวงเวลาที่รัฐ

มาตรการการกำหนดหามออกนอก คหสถานนันตางกับมาตรการการจำกัดสทธ นการ ดนทางขาม
จังหวัด นองจาก ดยหลักมาตรการน ดถกกำหนด นขอกำหนด (ฉบับท 2) อยางชัด จน นลักษณะบังคับ ดย
รมตนจากการกำหนดหามบคคล ดออกนอก คหสถาน น วลา 22.00 - 4.00 น.12 นชวง ดอน มษายน
หลังจากนันรัฐบาล ดผอนคลายมาตรการดังกลาว ดยกำหนด ปลยน ปลง วลา ปน 23.00 - 4.00 น.13 น
ดอนพฤษภาคม ละ หลอ 0.00 - 4.00 น. จน นทายทสด ดยก ลกมาตรการ คอรฟว มอวันท 14 มถนายน
2563 วลา 23.00 น.14
มมาตรการ คอรฟวจะถกตังคำถาม ปนวงกวางวามความสม หตสมผลหรอ ม ละมความ ดสัดสวน
กับการจำกัดสทธของประชาชนหรอ มทามกลางการระบาดของ รค ควด ซง นอหา นสวนนจะ ปกลาวถง น
หลักความ ดสัดสวน นรายงานชนนตอ ป
2. มาตรการที่จำกัดสิทธิในการเดินทางเขาออกประเทศ
มาตรการทจำกัดสทธ นการ ดนทาง ขาออกประ ทศนั น ปนมาตรการทนานาอารยะประ ทศ ด
กำหนดขน พอรับมอกับสถานการณ Covid-19 พอควบคมจำนวนผตด ชอ นประ ทศ ม ห พมมากขน
ประ ทศ ทยนั น มวาจะ ปนการ ดนทาง ขาประ ทศทางบกหรอทางนำนั น ดยทั ว ป นจังหวัดทตดกับ
ชาย ดน ผวาราชการจัง หวัด ดออกคำสั งหามบคคล ดนทาง ขาออก นทกสั ญชาต ยกตัวอยาง ชน ผวา
ราชการจังหวัดยะลา ดออกคำสั งท 46/2563 หามการ ดนทาง ขาออกของบคคลทกสั ญชาต ทั งนบรรดา
ขอยก วนของบคคลทสามารถ ดนทาง ขาประ ทศ ดบัญญัตตามขอกำหนด (ฉบับท 1) ขอท 3 ซงออกตาม
ความ น พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ 15 ดยอนญาต หผมสัญชาต ทย ดนทาง ขาประ ทศ ด หากม บรับรอง พทยวาม
สขภาพ หมาะสมสำหรับการ ดนทาง ละการ ดนทางผานจดผาน ดนถาวรจังหวัดยะลาจะตองกระทำ น วลา
ทำการ กลาวคอ 8.30 -16.00 น. ทานัน
สวนการ ดนทางกลับบาน ดยอากาศยานนัน ดยภาพรวม กฎ กณฑท กยวของม 2 ฉบับทสำคัญ คอ
ประกาศสำนักงานการบนพล รอน หงประ ทศ ทย รอง นวปฏบัตสำหรับผทดำ นนการ ดนอากาศททำการ
บนมายังประ ทศ ทย16 ละคำสังศนยบรหารสถานการณการ พรระบาดของ รคตด ชอ วรัส ค รนา 201917
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ขอกำหนด (ฉบับท 3) ออกตามความมาตรา 9 หงพระราชกำหนดบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน ลงวันท 10 มษายน พ.ศ. 2563
ขอกำหนด (ฉบับท 7) ออกตามความมาตรา 9 หงพระราชกำหนดบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน ลงวันท 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
14 ขอกำหนด (ฉบับท 10) ออกตามความมาตรา 9 หงพระราชกำหนดบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน ลงวันท 12 มถนายน พ.ศ. 2563
15 ขอกำหนด (ฉบับท 1) ออกตามความมาตรา 9 หงพระราชกำหนดบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน ลงวันท 25 มนาคม พ.ศ. 2563
16 ประกาศสำนักงานการบนพล รอน หงประ ทศ ทย รอง นวปฏบัตสำหรับผทดำ นนการ ดนอากาศททำการบนมายังประ ทศ ทย ลงวันท 19 มนาคม พ.ศ. 2563
17 คำสังศนยบรหารสถานการณการ พรระบาดของ รคตด ชอ วรั ส ค รนา 2019 ( ควด - 19) ท 7/2563
13
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ดยมาตรการตามกฎ กณฑ 2 ฉบับดังกลาว ดกำหนด หบคคลผทมสัญชาต ทยทประสงคจะ ดนทาง ขามา น
ราชอาณาจักรจะตองมหนาทหลายประการ ด ก การงด ป นพนทชมชน ปน วลา 14 วัน การคัดกรองอาการ
ทาง ดนหาย จ ละวัด ข ณ ชองทาง ขาออกระหวางประ ทศ ม บรับรอง พทย พอยนยัน วาผ ดนทางม
สขภาพท หมาะสมกับการ ดนทาง (Fit to Fly Health Certificate)
นการกำหนดมาตรการทจำกัดสทธ นการ ดนทางกอน ขามา นราชอาณาจัก ร มขอสั ง กตทาง
กฎหมายทสำคัญนั นคอ มาตรการดังกลาวอาจจะ ปนมาตรการท มชอบดวยรัฐธรรมนญ นองจาก ปนการ
จำกัดสทธตามรัฐธรรมนญมาตรา 39 ซงบัญญัตรับรอง ว ดดขาดวา บคคลทมสัญชาต ทยยอมมสทธ นการ
ดนทาง ขามา นราชอาณาจักร อยาง รกตาม การปองกัน รคระบาดซง ปนประ ยชนสาธารณะทจำ ปนอยาง
ยงอาจกระทำ ด ดย มขัดหรอ ยงกับมาตรา 39 หาก ปนการกำหนดมาตรการทจำกัดสทธ นการ ดนทาง มอ
ปจ จกชนผทรงสทธ ดนทางมาถง/ ขามา นราชอาณาจักร ลว ทั งนรัฐบาล ดกำหนดมาตรการดังกลาว ดย
กำหนด หบคคลท ดนทางมา นราชอาณาจักรจะตอง หคัดกรองอาการทาง ดนหาย จ ละวัด ขผ ดนทาง ณ
ชองทาง ขาออกระหวางประ ทศ รวม ปถง ห ขารับการกักกัน ละตองปฏบัตตามคำสั งของ จาพนัก งาน
ควบคม รคตดตอ ณ สถานทท จาพนักงานควบคม รคตดตอกำหนดภาย นระยะ วลา มนอยกวา 14 วัน
คดีฟ้องขอเพิกถอนประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
คดสำคัญท กดขนจากมาตรการจำกัดสทธ นการ ดนทาง ขาประ ทศคอ คดท อาทตย สรยะวงศกล
ชาว ทยซงพำนัก อย ณ มองดั บลน ประ ทศ อร ลนด ดยนฟอง ปนคดปกครอง พอ หศาลปกครอง
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของกฎ ละมคำขอ ห พกถอนกฎท มชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 9(1)
ประกอบมาตรา 72(1) หงพระราชบัญญัตจัดตังศาลปกครองผานทางระบบอ ลกทรอนกส ดยวัตถ หงคดคอ
ประกาศสำนักงานการบนพล รอน หงประ ทศ ทย รอง นวปฏบัตสำหรับผดำ นนการ ดนอากาศททำการ
บนมายังประ ทศ ทย ขอ 4 ละขอ 5 ทกำหนด หผ ดยสารสัญชาต ทยทจะ ดนทางมายังประ ทศ ทยตองม
อกสารตาม งอน ข คอ บรับรอง พทยทยนยันวามสขภาพ หมาะสมตอการ ดนทางทางอากาศ (fit to fly)
ละหนังสอรับรองการ ดนทางกลับประ ทศ ทยทสถาน อกอัครราชทต ทย สถานกงสล หญ หรอกระทรวง
การตางประ ทศออก ห ดยศาลปกครองกลางพจารณา ลว หนวา มอพจารณารายละ อยดของขอกำหนด
หลัก กณฑของประกาศฉบับดังกลาว ลว จะมลักษณะ ดยวกันกับขอกำหนด (ฉบับท 1) ขอ 3 วรรคหนง (6)
ละวรรคสอง ซงออกตามพระราชกำหนดการบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน พ.ศ. 2548 มาตรา 9 ท
ประกาศวันท 25 มนาคม 2563 ละมผล ชบังคับตัง ตวันท 26 มนาคม 2563 ปนตน ป ละมาตรา 16 ของ
พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ฉบับดังกลาว ดบัญญัตวา ขอกำหนด ประกาศ คำสัง การกระทำตามพระราชกำหนดน มอย
นบังคับของกฎหมายจัดตังศาลปกครอง ละวธพจารณาคดปกครอง ขอพพาทตามคำฟอง นคดนจง มอย น
อำนาจพจารณาพพากษาของศาลปกครอง จงมคำสั ง ปนคดหมาย ลข ดง 504/2563 ดย มรับคำฟอง ว
พจารณา ละ หจำหนายคดออกจากสารบบความ18
18

ขอมลจากกรง ทพธรกจ สบคนจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874190
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อยาง รกตาม ศาลปกครองสงสด ดวนจฉัยกลับคำสังศาลปกครองกลาง ดย ห หตผลวา ประกาศ
สำนักงานการบนพล รอน หงประ ทศ ทย รอง นวปฏบัตสำหรับผดำ นนการ ดนอากาศททำการบนมายัง
ประ ทศ ทย ประกาศ ณ วันท 19 มนาคม 2563 มสถานะ ปนกฎ มหลังจากประกาศ ลว มการออกประกาศ
สถานการณฉก ฉน ลงวันท 25 มนาคม 2563 ละ ดประกาศขอกำหนดสถานการณฉก ฉน นวัน ดยวกัน ซง
กำหนดหลัก กณฑลักษณะ ดยวกันกับประกาศสำนักงานการบนพล รอน ต มอประกาศดังกลาวออกตาม
พระราชบัญญัตการ ดนอากาศ พ.ศ. 2497 ม ชกรณการกระทำตามพระราชกำหนดการบร หารราชการ น
สถานการณฉก ฉน พ.ศ. 2548 ทจะทำ ห มอย นอำนาจพจารณาพพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 16
หงพระราชกำหนดดั ง กลาว ละถง มวาประกาศพพาทจะมสาระสำคั ญ ชน ดยวกัน กั บ ขอกำหนด
สถานการณฉก ฉนกม ดทำ หประกาศพพาทสนผล ป ละ มทำ หหากศาลปกครองจะมคำพพากษา พกถอน
ประกาศพพาท ลว จะมผล ปนการ พกถอนขอกำหนดสถานการณฉก ฉน นองจากประกาศพพาท ละ
ขอกำหนดดังกลาว ปนการกระทำทางปกครองท ยกตางหากจากกัน ศาลปกครองสงสดจงมคำสังกลับคำสัง
ของศาลปกครองชันตน หรับคำฟองคดน วพจารณา19
1.4 เสรีภาพในการแสดงออกภายใตสถานการณฉุกเฉิน
ตัง ตกอนการประกาศสถานการณฉก ฉน ละระหวางการประกาศสถานการณฉก ฉน รัฐพยายาม
ควบคมการ สดงออกของบคคลซงวพากษวจารณการทำงานของรัฐบาลตลอดมา ดยการ ชการดำ นนคด ปน
ครองมอ ตัง ตการดำ นนคดการกระทำความผด กยวกับคอมพว ตอร ทั งการนำ ขาขอมลอัน ปน ทจ ละ
ยังคงนำมา ชกับกรณหมนประมาท ปจนถงขันดำ นนคดมาตรา 112 หมนประมาทกษัตรยกับบคคลทออกมา
วจารณการจัดการวัคซน
การดำเนินคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ภายหลังประกาศสถานการณฉก ฉนฯ นายกรัฐมนตร ดขอกำหนดออกตามความ นมาตรา 9 พระราช
กำหนดการบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน พ.ศ. 2548 (ฉบับท 1) ขอ 6 หามการ สนอขาวหรอทำ ห
พรหลายทางสอตาง ซงมขอความหรอขาวสาร กยวกับสถานการณ รคตด ชอ วรัส ค รนา ( ควด-19) อัน ม
ปนความจรง ละอาจทำ หประชาชน กดความหวาดกลัว หรอ จตนาบด บอนขอมลขาวสารดังกลาว อันทำ ห
กดความ ขา จผด นสถานการณฉก ฉนจนกระทบตอการด ลรักษาความสงบ รยบรอยหรอศลธรรมอันดของ
ประชาชน ซงกำหนดมาตการ ห จาหนาท ตอน หระงับหรอสัง ห ก ขขาว หรอหาก ปนกรณทมผลกระทบ
รน รง หดำ นนคดตามพระราชบัญญัตวาดวยการกระทำความผด กยวกับคอมพว ตอร พ.ศ. 2550 หรอพระ
ราชกำหนดการบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน พ.ศ. 2548
นขณะการสอสารทั งจากฝงรัฐ ละประชาชนมความผดพลาด ขา จผด ตกลับมการพยายาม
ควบคมขาวสารบางกรณ อาท ชน การดำ นนคดพระราชบัญญัตการกระทำความผด กยวกับคอมพว ตอร ตาม
19

ขอมลจาก ทยรัฐ สบคนจาก https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1993911
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มาตรา 14(2) นำ ขาขอมลคอมพว ตอร ซงขอมลคอมพว ตอรอัน ปน ทจ ดยประการทนาจะกอ ห กดความ
ตนตระหนก กประชาชน กับดนัย ศลปนกราฟฟต ซง พสต ลาถงมาตรการท ขา จอ มอ ดนทางกลับมาถง
สนามบนสวรรณภม 20 หรอกรณลาสดรัฐมนตรกระทรวงคมนาคม ศักดสยาม ชดชอบ จงความดำ นนคด
มาตรา 14 (1) นำ ขาขอมลทบด บอน หรอปลอม มวาทังหมดหรอบางสวน หรอขอมลคอมพว ตอรอัน ปน
ทจ ดยประการทนาจะ กดความ สยหาย กบคคล ดบคคลหนง กับผ ชทวต ตอร รำพง ซงตังคำถามถง
บคคลหนา หมอนซง ป ทยวสถานบัน ทงยานทองหลอจน กด ควดระลอกสามวา ชศักดสยามหรอ ม อยาง ร
กตาม มจะมการ ก ขมาตรา 14(1) วา มรวมถงกรณหมนประมาทบคคล ลว ต นทางปฏบัต ยัง มการ
ดำ นนคดอย
การนำความผิดหมิ่นประมาทพระมหากษัตริยมาใชในการวิจารณการจัดการวัคซีน
ภายหลังจากการ ถลงการณนายกรัฐมนตร วันท 19 พฤศจกายน 2563 ซงระบวาจะดำ นนคดกั บผ
ชมนมทกมาตรานั น การดำ นนคดมาตรา 112 ดหม น หม นประมาท สดงความอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตรย ก พมขนอยางรวด รว ซงรวมถงการดำ นนคดกับผวจารณการจัดการวัคซนดวย อยางนอย
6 กรณ อาท ชน กรณถายทอดสด หัวขอ วัคซนพระราชทาน คร ด คร สย ดย ธนาธร จงรง รองกจ
ประธานคณะกาวหนา มอวันท 18 มกราคม 2564 ซงกลาวถงความสัมพันธของรัชกาลท 10 นฐานะผถอหน
บรษัทสยาม บ อ ซน จำกัด ทรับผลตวัคซน อสตรา ซ นกา ละ ปนวัคซนหลัก พยงตัว ดยว นขณะนัน ทำ
หธนาธรถกดำ นนคดตามมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.คอมพว ตอรฯ, ความผดฐานหมนประมาทกษัตรย ละหมน
ประมาท ดยการ ฆษณา21
กรณพรษฐ ชวารักษ หรอ พนกวน ละ บนจา อะปญ สองสมาชกจาก นวรวมธรรมศาสตร ละการ
ชมนม ทำกจกรรมปราศรัย กระชากหนากาก บ อ ซ อนซ หนาตกศรจลทรัพย วันท 25 มกราคม 2564 ทัง
สองถก จงขอกลาวหาดวยกัน 4 ขอหา ด ก หมนประมาทกษัตรย, ฝาฝนขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ,
พ.ร.บ. รคตดตอฯ ละ พ.ร.บ.ควบคมการ ฆษณาฯ22
กรณนักศกษา ละประชาชน นจังหวัดลำปาง รวม 5 ราย ถกดำ นนคดขอหาหมนประมาทกษัตรย
หตจากการ ขวนปายผาทมขอความ งบสถาบันกษัตรย>วัคซนCOVID19 บร วณสะพานรัษฎาภ ศก มอ
วันท 30 ธันวาคม 256323
กรณนักศกษาหญงจากมหาวทยาลัยราชภัฏ ชยงราย ละ อดมน พจ Free Youth CEI- ชยงราย
ปลด อก ถกจับกมตามหมายจับมาตรา 112 หต ขวนปาย งบสถาบัน>งบ ยยวยาประชาชน ซงปายนถก
ขวนอย กลภาพรัชกาลท 10

20ขอมลจาก

ศนยทนายความ พอสทธมนษยชน สบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/19670
ขอมลจาก ประชา ท สบคนจาก https://prachatai.com/journal/2021/05/93042
22 อาง ลว
23 อาง ลว
21
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กรณ ต ต ปยรัฐ จง ทพ กนนำกลม We Volunteer ถกดำ นนคดขอหาหมนประมาทกษัตรย ละ
พ.ร.บ.คอมพว ตอรฯ มาตรา 14(3) จากการจัดทำปาย วนลตดประกาศวพากษวจารณการจัดหาวัคซน ควด19 จำนวน 7 ผน ละ ชรรปปายดังกลาวบน พจ ฟซบก ต ต ปยรัฐ -Pi ara Chong hep ละทวต
ตอรชอ We Vol n eer 24
กรณ จงความดำ นนคดสทธพงศ ทัดพทักษกล หรอฮารท อดตนักรอง ละพธกรชอดัง นขอหา
ขอหาหมนประมาทกษัตรย ละ พ.ร.บ.คอมพว ตอรฯ จากการ พสตขอความ กยวกับวัคซน น ฟซบก25
การ ชขอกำหนดออกตามความ นมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ (ฉบับท 1) ขอ 6, การดำ นนคด พ.ร.บ.
คอมพว ตอรฯ ละหมนประมาทกษัตรยนัน นอกจากทำ หสังคม กดความหวาดกลัว สงผล ปนการปดกันการ
ขาถง รับร ละ ลก ปลยนขอมลท กยวของกับ รคระบาดททันทวงท ซงจำ ปนตอการรักษาสขภาพตัว อง
ละ พอปองกัน ละยับยัง รคระบาด สงผล สยหายตอประชาชนมากกวาการปองกันการ พรกระจายของ รค
ระบาด หญ ยัง ปนการจำกัด สรภาพ นการ สดงออกตามขอ 19 ของกตการะหวางประ ทศวาดวยสทธ
พล มอง ละสทธทางการ มอง
1.5 เสรีภาพในการชุมนุมภายใตสถานการณฉุกเฉิน
การดำเนินคดีฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คูไปกับ พ.ร.บ.ชุมนุมฯ
นหวงระยะ วลา 1 ปทผานมา ผชมนมทางการ มองถกดำ นนคด นหลายฐานความผด ดย น
ระยะ รกหลังประกาศสถานการณฉก ฉน ละการลอกดาวน ชวง ดอน มษายนถงพฤษภาคม 2563 นัน ยัง ม
มการ คลอน หวทางการ มองมากนัน จนกระทัง รมมการทำกจกรรมครบรอบ 10 ป หตการณ 19 พฤษภาคม
2553 ละ หตการหายตัวของวัน ฉลม สัตยศักดสทธ นชวงตน ดอนมถนายน 2563 นำ ปสการทำกจกรรม
ทวงถามความ ปนธรรมจากหนวยงานท กยวของ ทำ ห รมมผถกดำ นนคดฝาฝนขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉน
ฯ นหวง วลาดังกลาว
ขณะ ดยวกัน นหวง วลาการประกาศสถานการณฉก ฉนนั น มาตรา 3 พระราชบัญญัตการชมนม
สาธารณะ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.การชมนมสาธารณะฯ) กำหนดม หบังคับ ช พ.ร.บ.การชมนมสาธารณะฯ น
ระหวาง วลาทมประกาศสถานการณฉก ฉน ตตองปฏบัตตามกฎหมายวาดวยการนัน ผชมนม นหวง วลา
ดังกลาวจงถกดำ นนคดฝาฝน พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ตมถกดำ นนคด พ.ร.บ.การชมนมสาธารณะฯ
มอสถานการณ ควด นระลอก รกคลคลายลง นายกรัฐมนตร ดออกขอกำหนด พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ
(ฉบับท 13) ขอ 1 กำหนด ห การจัดกจกรรมรวมกลม การจัด หมกจกรรมรวมกลมหรอการ ชสทธของ
ประชาชน พอการชมนม ด ยอมกระทำ ดภาย ตขอบ ขตการ ชสทธ ละ สรภาพตามรัฐ ธรรมนญ ละ

24
25

อาง ลว
อาง ลว
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กฎหมาย ดย ห ปน ปตามหลัก กณฑทกำหนด วตามกฎหมายวาดวยการชมนมสาธารณะ มาบังคับ ช มอ
วันท 1 สงหาคม 2563
ขอกำหนดดังกลาวนันกยังมปญหา หตองพจารณาวาบังคับ ช ดหรอ ม นอง ปน พยงกฎหมายลำดับ
รอง ตกำหนดขัด ยงกับมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.การชมนมสาธารณะฯ ละหากสามารถกำหนด ห ชกฎหมาย
ชมนมสาธารณะ ด จะนำมา ช ด พยง ด พราะกฎหมายดังกลาวนันมทังการกำหนดกฎ กณฑ อำนาจหนาท
การรับรองสทธ กล กศาล นการตรวจสอบ ปจนถงการกำหนด ทษ
อยาง รกตาม มจะมขอกำหนด หกลับ ป ช กณฑตามกฎหมายชมนมสาธารณะ ตปราก ฏวา
จาหนาท ม ด ช พยง พ.ร.บ.การชมนมสาธารณะฯ ทานัน ตกลับดำ นนคดกับผชมนม นหวง วลาดังกลาว
ควบคกับความผดฐานฝาฝนขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ มนอยกวา 36 คด
ขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ (ฉบับท 13) นัน ดมการบังคับ ชจนกระทังวันท 25 ธันวาคม 2563
นายกรัฐมนตร ดออกขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ (ฉบับท 15) ขอ 3 หามม หมการชมนม การทำกจกรรม
หรอการมัวสมกัน ณ ท ด นสถานท ออัดหรอกระทำการดังกลาวอัน ปนการยยง ห กดความ มสงบ
รยบรอย ทังน ภาย น ขตพนททหัวหนาผรับผดชอบ นการ ก ขสถานการณฉก ฉน นสวนท กยวกับความ
มันคงประกาศกำหนด ทำ หหวง วลาหลังจาก 25 ธันวาคม 2563 ปนตนมา จาหนาท ม ดนำ กณฑตาม
กฎหมายชมนมสาธารณะมาบังคับ ชอก ตหามการชมนม นสถานท ออัดอยาง ดดขาด
อยาง รกตามขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ฉบับท 16 ถงฉบับท 24 นั น มมขอกำหนดซง กยวกับ
การชมนม ดยตรง ต ดกำหนดการรวมกลม นพนทควบคม ตละประ ภท ดย นพนทกรง ทพมหานครซง
ปนพนทควบคมสงสด นหวง วลาดังกลาว ขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ฉบับท 18 ขอ 3 (2) หามจัด
กจกรรมทมความ สยงตอการ พรระบาดของ รคทมผ ขารวมจำนวนมาก, ขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ
ฉบับท 20 ขอ 1 (2) ดหามกจกรรมรวมกลมบคคลตัง ต 50 คนขน ป, ขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ฉบับท
22 ขอ 3 หามกจกรรมรวมกลมบคคลตัง ต 20 คนขน ป ละขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ฉบับท 24 ขอ 4
หามกจกรรมรวมกลมบคคลตัง ต 50 คนขน ป
ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ จากสถานการณการชุมนุม
นอกจากน นระหวางการประกาศ ชขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ฉบั บ ท 13 ปรากฏวา
นายกรัฐมนตร ดประกาศสถานการณฉก ฉนทมความราย รง น ขตพนทกรง ทพมหานคร ระหวางวันท 15 22 ตลาคม 2563 ละ ดออกขอกาหนดตามความ นมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 หง พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ขอ 1
หามม หมการชมนมหรอมัวสมกัน ณ ท ด ตัง ต 5 คนขน ป หรอกระทำการ ดอัน ปนการยยง ห กดความ
มสงบ รยบรอย ดยอาง หตการณชมนมกอความวนวาย ละการขัดขวางขบวน สดจ นวันท 14 ตลาคม
2563 ทำ หหวง วลาดังกลาว น ขตพนทกรง ทพมหานครมประกาศสถานการณฉก ฉนซอนกัน 2 ฉบับ การ
ดำ นนคดจงตองบังคับ ชตามขอกาหนดออกตามความ นมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 หง พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ
ปนหลัก
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อยาง รกตามปรากฏวาการดำ นนคดกับผชมนม นหวง วลาดังกลาว จาหนาทตำรวจยังมการ จงขอ
กลาวหาตามกฎหมายชมนมสาธารณะรวมดวย อยางนอย 2 คด ด ก คดชมนม #มอบ19ตลา บร วณ ยก
กษตรศาสตร ละ คดชมนม #มอบ19ตลา บร วณหนา รอนจำพ ศษกรง ทพฯ
นหวง วลาดังกลาวยังมการดำ นนคดมาตรา 110 ของประมวลกฎหมายอาญา จาก หตชมนมวันท
14 ตลาคม 2563 กรณขบวน สดจผานสถานทชมนมบร วณทำ นยบรัฐบาล ทำ หขบวน สดจ คลอน ป ด
ลาชา จงมผชมนมถกกลาวหาวา ประทษรายพระราชน ถง 5 ราย ดยคดมอัตรา ทษจำคก 16 - 20 ป
ทังนผตองหา 1 น 2 รายซงถกฝากขัง ยังถก ลอกปฏบัต ยก ปคมขังยัง รอนจำกลางบางขวาง ซง
ปน รอนจำความมั นคงสง ละ ยกขัง ดยว นหองขัง พยงราย ดยว ตดกลองวงจรปด พอสองดความ
คลอน หวภาย นหองขัง ดยทางอธบดกรมราชทัณฑอาง หตการกัก รคจากสถานการณ ควด
สถิติคดีชุมนุมพุงสัมพันธกับสถานการณทางการเมือง
ตัง ต 26 มนาคม 2563 ถง 31 พฤษภาคม 2564 มผถกดำ นนคดฝาฝนขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉน
ฯ จากการชมนมทางการ มอง ลวอยางนอย 510 คน นจำนวน 154 คด จำนวนดังกลาว ปนการดำ นนคด
รวมกันระหวางขอหาฝาฝน พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ กับขอหาตามกฎหมายวาดวยการชมนมสาธารณะ จำนวน 36 คด
นอกจากความผดฐานฝาฝน พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ละความผดตามกฎหมายชมนมสาธารณะจะนำมา ชกับ
ผชมนม ลว ผชมนมยังถกดำ นนคดดวยขอหาราย รง อาท ขอหาหมนประมาทกษัตรย ขอหายยงปลกปน
ขอหาอังย ซอง จร ปนตน
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เสรีภาพชุมนุมภายใตสถานการณฉุกเฉิน
1. การมุงเนนใชควบคุมการชุมนุมทางการเมือง
สรภาพ นการชมนม ปน สรภาพอัน ปนพนฐาน นระบอบประชาธป ตย ละ ดรับรอง ว นขอ 21
ของกตการะหวางประ ทศวาดวยสทธพล มอง ละสทธทางการ มอง ซงประ ทศภาคมพันธกรณ นการปฏบัต
ตาม ทังการ คารพ สรภาพดังกลาว ละ หความคมครอง ม หบคคลอนมาละ มด สรภาพของประชาชน ม น
สภาวะฉก ฉนซงรัฐอาจ ลยงพันธกรณ นขอ 21 น ด ตามขอ 4 ของกตกาดังกลาว ตกม ดหมายความวา มอ
ประกาศสถานการณฉก ฉน ลว รัฐจะจำกัดหรอละ มด สรภาพดังกลาวอยาง รก ด ตรัฐจะตองกำหนด
มาตรการ พยง ทาทจำ ปน กสภาวการณ ละ ดสัดสวน ทานัน
อยาง รกตามขอ ทจจรงปรากฏวา ตลอดระยะ วลา 1 ปทผานมา ดย ฉพาะหลังการ พรระบาดของ
รค นระลอก รกลดระดับลง ลว กจกรรมทังท ปนการชมนม ละม ชการชมนม ตมการรวมกลมของบคคล
กม นว นมจะสามารถดำ นนกจกรรม ด ตหาก ปนการชมนมทางการ มองนั น มการชมนมดังกลาวจะ
ปน ปอยางสงบ ละ ม ดกระทำ นสถานท ออัดซง สยงตอ ชอ รค ผชมนมกยังถกดำ นนคดอยางตอ นอง
ปจนกระทังการ ชมาตรการสลายการชมนมซงม ด ปน ปตามหลักการสากล
ขณะ ดยวกัน ยัง มมรายงานวาการชมนมทางการ มองตลอดปทผานมาครั ง ด ทำ ห กดการ พร
ระบาดของ ควด-19 ขน ตอยาง ด
2. การบังคับใชกฎหมายอยางสับสนเพื่อเปนภาระแกผูชุมนุม
นขณะทพระราชบัญญัต รคตดตอ พ.ศ. 2558 ปนกฎหมาย ดยตรงตอสถานการณดังกลาว ตรัฐ
ลอก ช พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ประกาศสถานการณฉก ฉนตลอดระยะ วลา 1 ปทผานมา ทำ ห พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ซง
ออก บบมารองรับงานความมันคง ถกนำมา ช มตรงกับวัตถประสงค ละกลาย ปนหนง น ครองมอ นการ
จำกัด สรภาพ นการชมนม
การบังคับ ชกฎหมาย ปน ปอยางสับสน กำหนด หขอกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ซง ปนกฎหมาย
ลำดับรองยก วน พ.ร.บ.การชมนมสาธารณะฯ ดย จาหนาทรัฐนำมา ช ฉพาะ นสวนท กดประ ยชนตอ
จาหนาท คอการกำหนด งอน ข ละ ทษตอผชมนม
นทางตรงกันขาม กล ก นการรองขอตอศาลสั ง ห ลกการชมนมหรอการปฏบัตตาม ผนด ลการ
ชมนมสาธารณะกลั บ ม กดขน อาท ชน กรณการสลายชมนมหนารัฐ สภา ถนน กยกกาย มอวัน ท 17
พฤศจกายน 2563 หรอกรณผสอขาวถกยงขณะสลายการชมนมวันท 20 มนาคม 2564 บร วณถนนขาวสาร
3. การยกเวนความรับผิด และความพยายามในการตรวจสอบถวงดุลผานกลไกศาล
พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ดกำหนด รองการยก วนความรับผด วครอบคลม นพรม ดนทางกฎหมาย กอบทก
รอง กลาวคอ มาตรา 16 พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ดยก วน หขอกำหนด ประกาศ คำสัง หรอการกระทำตาม พ.ร.ก.
ฉก ฉนฯ มอย นบังคับของกฎหมายวาดวยวธปฏบัตราชการทางปกครอง ละกฎหมายวาดวยการจัด ตังศาล
ปกครอง ละวธพจารณาคดปกครอง
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มาตรา 17 กำหนด หพนักงาน จาหนาท ละผมอำนาจหนาท ชน ดยวกับพนักงาน จาหนาท มตอง
รับผดทังทาง พง ทางอาญา หรอทางวนัย นองจากการปฏบัตหนาท นการระงับหรอปองกันการกระทำผด
กฎหมาย หาก ปนการกระทำทสจรต ม ลอกปฏบัต ละ ม กนสมควร ก หตหรอ ม กนกวากรณจำ ปน ต
มตัดสทธผ ดรับความ สยหายทจะ รยกรองคา สยหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับ ผดทาง
ละ มดของ จาหนาท
อยาง รกตาม ทผานมาประชาชน ดพยายามตรวจสอบการกระทำของ จาหนาทผานกล กตลาการ ซง
ยังพบวามขอจำกัด นองจากการยก วน ขตอำนาจศาลปกครอง ละยก วนความรับผดของ จาหนาทดังกลาว
อาท ชน การฟองคด พกถอนสถานการณฉก ฉนราย รง มอ ดอนตลาคม 2563 ซงการดำ นนคด
ปน ป ดอยางลาชา มนัดชสองสถาน น ดอนมถนายน 2564 ละถก ลอนการพจารณาออก ปอก นองจาก
สถานการณ ควด นขณะทคดฟองละ มดกรณผ สอขาวถกยงขณะสลายการชมนมวั น ท 20 มนาคม
2564 บร วณถนนขาวสาร ศาล พง ดยกฟองภาย นวัน ดยว ละลาสด คดฟองละ มดกรณการสลายชมนม
หนารัฐสภา วันท 17 พฤศจกายน 2563 ซงยนฟอง นวันท 26 มนาคม 2564 ศาลปกครองมคำสั ง มรับฟอง
นองจาก หนวา การจะพจารณาวาจำ ลยละ ลยการปฏบัต หนาทหรอละ มดหรอ มนั นตองพจารณาตาม
ขันตอนตามกฎหมายชมนมสาธารณะซง หอำนาจศาลยตธรรม นการพจารณาขันตอนดังกลาว
1.6 ผลกระทบตอสิทธิทางกระบวนการยุติธรรม ในคดีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
กระบวนการยตธรรม ปนองคกรหนงท ดรับผลกระทบจาก ควด 19 ซงศาลยตธรรม นระยะทมการ
พรระบาดรน รง ศาล ดการ ลอนการพจารณาคดบางประ ภท จัดทำระบบออน ลน รวมถงออกขอกำหนด
ประธานศาลฎกาวาดวยวธพจารณาคดทางอ ลกทรอนกส พ.ศ. 2563 อยาง รกตาม ขอกำหนดดังกลาวนัน ม
สามารถ ชกับการดำ นนคดอาญา ด กระบวนการดำ นนคดอาญาจง มสามารถพจารณาคดทางอ ลกทรอนกส
ด
1. การควบคุมตัวบุคคลตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งถือเปนการควบคุมตัวโดย
พลการ และการควบคุมตัวระหวางการพิจารณาซึ่งขัดตอหลักการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์
การควบคมตัวบคคล นองจากการ สดงความ หนตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญานันขัด
ตอมาตรา 19 ของ ICCPR ผรายงานพ ศษขององคการสหประชาชาตวาดวยการสง สรม สรภาพทางความ
คด หน ละการ สดงออกอยาง สร คยออก ถลงการณ รยกรอง หทางการ ทยยตการ ชกฎหมายหมนพระ
บรม ดชานภาพ ปน ครองมอทางการ มอง พอระงับการวพากษวจารณ มอวันท 8 กมภาพันธ 2560 วา
บคคลสาธารณะรวมถงผมอำนาจการ มองสงสดพงถกวจารณ ด ละ มวาการ สดงออกบางรป บบจะถอวา
ปนการดหมนบคคลสาธารณะกตาม ตนั นก ม พยงพออยดทจะนำ ปสการจำกัดการ สดงออกหรอการ
ลง ทษ บทบัญญัตวาดวยความผดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มมททาง นประ ทศภาย ต
ระบอบประชาธป ตย ผมขอ รยกรอง หทางการ ทยทบทวนประมวลกฎหมายอาญาของตน ละยก ลก
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กฎหมายทอนญาต หมบทลง ทษทางอาญา 26 นอกจากนคณะทำงานวาดวยการควบคมตัว ดยพลการ
(Working Group on Arbitrary Detention) ยัง คยมความ หนวา การควบคมตัวตามมาตรา 112 นั น ปน
การควบคมตัว ดยพลการ27
ผชมนมทางการ มองนั นถกคมขังหลังถกดำ นนคด ละ ม ดรั บสทธประกันตัวอย 3 รอบ นชวง
สงหาคมถงกันยายน 2563, ชวง ดอนตลาคม 2563 ซง ปนการดำ นนคดยยงปลกปน มาตรา 116 ประมวล
กฎหมายอาญา ละการขังระหวางพจารณา นคดมาตรา 112 ซง รมขัง มอวันท 9 กมภาพันธ 2564 นคด
ชมนม 19 - 20 กันยา ละทยอยขังระหวางการพจารณา พมขนจากการ รงรัดฟองคด ทำ หระหวางวันท 9
กมภาพันธ - 1 มถนายน 2564 มผชมนมทางการ มองถกขังระหวางการสอบสวน ละระหวางพจารณาถง 26
ราย ละ ปนผถกดำ นนคดมาตรา 112 จำนวน 16 ราย ดยยังมผชมนมทางการ มองถกขังอก 1 ราย28 ซง
การควบคมตัวทังหมดระหวางการสอบสวน ละพจารณานัน ขัดตอหลักการสันนษฐาน วกอนวาผตองหาหรอ
จำ ลย ปนผบรสทธตามกตการระหวางประ ทศวาดวยสทธพล มอง ละสทธทางการ มองขอ 14 ดย ฉพาะ
อยางยง นชวงสถานการณ ควด สงผล หผชมนมทางการ มองซงถกคมขังตด ควดภาย น รอนจำถง 11 ราย
2. การเลื่อนการพิจารณา หรือเลื่อนการไตสวนในคดีที่ผูตองหาหรือจำเลยถูกควบคุมตั วทำใหคดี
เนิ่นชา ผูถูกคุมขังไมไดรับสิทธิในการปลอยตัว
สถานการณ ควดสงผลตอกระบวนการพจารณาของศาลอาญา นการ ตสวนขอปลอยตัวชั วคราว
อยางนอย 3 กรณ นคดชมนม 19-20 กันยายน ด ก การ ลอน ตสวนพรษฐ ชวารักษ ละ ชยอมร กว
วบลยพันธ นวันท 6 พฤษภาคม 2564 ดวย หตยังกักตัว มครบกำหนดระยะ วลา 29, การ ลอน ตสวนภาณ
พงศ จาดนอก นวันท 11 พฤษภาคม 2564 นองจาก หต ปนผ กลชดผปวย ควด 30 ละการ ลอน ตสวนช
กยรต สงวงค นวันท 3 พฤษภาคม 2564 จาก หตตด ควด 31, วันท 14 พฤษภาคม 2564 ดยศาลอางถง
หนังสอ รอนจำพ ศษกรง ทพฯ ท ยธ.1768/57 ลงวันท 28 มษายน 2564 ละหนังสอสำนักงานศาลยตธรรม
ท ศย.016/ว 486 ลงวันท 12 พฤษภาคม 2564 ทขอ หศาลอาญางดการ บกตัวจำ ลยหรอผตองขัง พอมาศาล
ละ พอพจารณาคดผานทางระบบจอภาพ วกอนจนถงวันท 27 พฤษภาคม 2564 พอควบคมการ พรระบาด
ของ รค ควด-19 หอย นพนทท รอนจำกำหนด ละวันท 19 พฤษภาคม 256432 ศาลมคำสัง พ คราะห ลว
คณะผบรหารศาล หนวา พอรักษาความ สมอภาค นการสังคดของศาล จง หนสมควรจะตอง หผตองหามา บก
ความตอศาล จง ห ลอนการ ตสวนผตองหาออก ป ปนวั น ท 1 มถนายน 2564 วลา 10.00 น. บกตั ว
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ขอมลจาก พจ ฟซบกของสำนักงานขาหลวง หญ พอสทธมนษยชน หงสหประชาชาต ประจำภมภาค อ ชยตะวันออก ฉยง ต
สบคนจาก https://www.facebook.com/OHCHRAsia/photos/a.657330534369993/915273288575715/
27 ขอมลจาก ศนยทนายความ พอสทธมนษยชน สบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/12695
28 ขอมลจาก ศนยทนายความ พอสทธมนษยชน สบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/27450
29 ขอมลจาก ศนยทนายความ พอสทธมนษยชน สบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/29401
30 ขอมลจาก ศนยทนายความ พอสทธมนษยชน สบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/29555
31 ขอมลจาก ศนยทนายความ พอสทธมนษยชน สบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/29312
32 ขอมลจาก ศนยทนายความ พอสทธมนษยชน สบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/29841
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ผตองหามา นวันนัด หรอ ดยระบบสอสารทาง กลผานจอภาพ คำสังดังกลาวนันสะทอน ห หนวาผพพากษา
ซงทำคำสังนัน มมความ ปนอสระ ละตองฟงความ หนจาก คณะผบรหาร ดวย
จากกรณดังกลาวนจะ หน ดวาสถานการณ ควดสงผลกระทบตอกระบวนยตธรรมทางอาญา นคด
ดังกลาว ละ ปนผล หจำ ลย ดรับสทธ นการประกันตัว นนชาออก ป ทังท นคดอนนันศาลอาญา ละศาลอน
สามารถจัด หมการ ตสวนทางคอน ฟอ รนซ ด ตามระ บยบราชการฝายตลาการศาลยตธรรมวาดวยการ
ดำ นนคดอาญา นศาลท กยวกับผถกคมขังอย น รอนจำหรอสถานทกักขัง นระหวางทมการ พรระบาดของ
รคตด ชอ วรัส ค รนา 2019 พ.ศ.256333 ละคดสวน หญนั น มตอง ตสวนขอปลอยตัว ศาลสามารถ ช
ดลพนจ นการปลอยตัวหรอกำหนด งอน ข ด มาตราการทศาลดำ นนการรวมกับทาง รอนจำ นการงดการ
พจารณา งดการ ตสวน จงขัดตอสทธการประกันตัว การพจารณาคด ดยตลาการท ปนอสระ ตามสทธ นการ
ดรับการพจารณาคดท ปนธรรม นมาตรา 14 ของ ICCPR ละ ม ปน ปตามคำ นะนำ ฉพาะกาล Covid-19
สำหรับผถกจำกัด สรภาพ
3. การคัดกรองบุคคลเขารวมพิจารณาโดยอางสถานการณโควิด
หลักการพจารณาคดท ปนธรรมนั นจะตองทำการพจารณาคด ดย ปด ผยตามขอ 14 ของ ICCPR
อยาง รกตาม นคดชมนมทางการ มอง 19-20 กันยา กลับพบอปสรรค นการ ขารวมการพจารณาคด ดย น
วันท 7- 8 มษายน 2564 ดตังจดคัดกรองบคคลถง 5 จด กวาจะ ขาถงหองพจารณา คอ บร วณนอกอาคาร
ศาล, ทาง ขาศาล, ประตศาล, หนาหองพจารณา ละ นหองพจารณา ซงสงผล หบคคลทัว ป มสามารถ ขาถง
การพจารณาคด นวันดังกลาว ด อยาง รกตามกลับปรากฏ จาหนาทราชทัณฑจำนวนมากทำหนาทควบคมตัว
นหองพจารณา ทังน ดยปกตศาลอาญามจดตรวจ พยงตรงประตศาล พยงจด ดยว ทานัน การ ชมาตรการ
ดังกลาว มศาลม ดสังพจารณาลับ ละจัดหองคอน ฟอ รนซ ห ตหองดังกลาวกม ด หบคคลทัว ป ขา ป ด 34
ทังนศาลอาญา ดออก ถลงการณช จงวา สา หตหนงคอสถานการณระบาดของ ควด-1935 ยาง รกตามศนย
ทนายความ พอสทธมนษยชนพบวามาตรการดังกลาว มถก ช นกรณทัว ป ต ลอก ช ฉพาะคดท กยวของกับ
การชมนมทางการ มอง ทานัน
4. สถานการณโควิดภายในเรือนจำ การคุมขังสงผลกระทบตอสุขภาพผูตองขังอยางรายแรง
า คมขังบคคลซงถกดำ นนคดสทธ สรภาพ นการ สดงออกทางการ มองจำนวน 26 คน ระหวาง
วันท 9 กมภาพันธ - 1 มถนายน 256436 จากขอมลของศนยทนายความ พอสทธมนษยชนพบวา มผตองขังตด
ควดถง 11 คน ดย รมจากกรณของช กยรต สงวงค ทราบขาวการตด รค นวันท 24 มษายน 256437
33

https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/186983
ขอมลจาก ศนยทนายความ พอสทธมนษยชน สบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/28234
35 ขอมลจาก ขาวสด สบคนจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_6305271
36 ขอมลจาก ศนยทนายความ พอสทธมนษยชน สบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/27450
37 ขอมลจาก สำนักขาวบบซ ทย สบคนจาก https://www.bbc.com/thai/international-56871605
34
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อยาง รกตาม ขาว ควด น รอนจำนันผตองขัง ดพดถงกอนหนาน ละมความพยายาม ขาตรวจ ควดกับนัก
กจกรรมทางการ มอง 3 รายกลางดกท รอนจำพ ศษกรง ทพฯ38 อยาง รกตามผตองขัง ละบคคลภายนอก ม
ทราบขอมลทชัด จน จนกระทังนักกจกรรมทางการ มองตด ควดหลายราย นลำดับถัดมา ด ก อานนท นำภา
, ปนัสยา สทธจรวัฒนกล จงมกระ ส รยกรอง หมการ ปด ผยขอมล กรมราชทัณฑจง รมรายงานสถานการณ
ของ รคระบาด น รอนจำ นชวงตน ดอนพฤษภาคม39 ขอมลจากกรมราชทัณฑระบวาระหวางวันท 1 มษายน
- 25 มถนายน 2564 มผตด ชอสะสม 35,884 ราย น รอนจำ 12 หง อก 127 หง มพบการ พรระบาด
ดยรักษาหาย ลว 30,608 ย สยชวต 37 ราย40
สถานการณดังกลาว มอรวมกับปญหาทมอยของ รอนจำ นประ ทศ ทย น รองความ ออัดของ
รอนจำ สขภาวะภาย น รอนจำ ละการ ขาถงการรักษาพยาบาลทยากลำบากจงทำ หการ พรระบาดของ
รครน รงขน ดยรายท ดรับผลกระทบทางสขภาพมากทสดคอ รณศักดชัย ตังจตสดด อาย 63 ผตองขัง
คดลอมรถ รอนจำ ซงถกคมขังตั ง ตวันท 24 มภาพันธ 2564 ละทราบวาศักดชัยตด ควด มอวันท 11
พฤษภาคม 2564 ระหวางการ ตสวนประกั น ตั ว ดยการคอน ฟอ รนซจาก รงพยาบาลสนามวั น ท 13
พฤษภาคม 2564 ศักดชัยมอาการทรดจนตองพา ขา อซย นขณะทจำ ลย นคด ดยวกันบอกวา ขาอาการ ย
มาหลายวัน ลว ต ม ดรับการด ล ศักดชัย ดรับการปลอยตัว นวันนันดวยความยงยากของศาลซงตองการ
รงพยาบาลภายนอกรับรองกอนออกหมายปลอย ต มสามารถหา รงพยาบาล ด นตอน รก มจะ ดรับการ
ปลอยตัว ลว ตศักดชัยยังตองรักษาอย น รงพยาบาลมา ลวกวา 43 วัน41
5. สิทธิในการเยี่ยมญาติและการเขาถึงทนายความ
ดานการ ขา ยยมผตองขัง นชวง ดอนกมภาพันธถงพฤษภาคม 2564 พบวา ญาตสามารถ ยยมผาน
อพปล คชัน ลน ดอนละครั ง ทานั น 42 นขณะททนายความสามารถ ยยม ดผานระบบคอน ฟอ รนซ น
ชวง วลาการกักตัว 14 ัน รก ซงกรณดังกลาวอาจจะ ปนปญหา มอญาตสามารถ ยยม ด พยง ดอนละ 1 ครัง
หากผตองขังยัง มมทนายความ ละตองการ หญาตตดตอ ห การ ขาถงทนายความกอาจจะลาชา ปดวย
นอกจากนกรณ ซม สา มท43 จำ ลย รสัญชาต คดชมนมหนากรมทหารราบท 1 ถกคมขังตัง ตวันท
26 นาคม 2564 ทนายความทราบขาวการตด ควด นวันท 25 พฤษภาคม 2564 ละ มสามารถ ขา ยยม ด
ขณะทำการรักษาตัวท รงพยาบาลสนาม ทัณฑสถาน รงพยาบาลราชทัณฑ อยาง รกตาม มอ ซม ดยายกลับ
รอนจำพ ศษกรง ทพฯ มอวันท 15 มถนายน 2564 ทนายความ ดขอ ขา ยยม นวันท 18 มถนายน 2564

38

ขอมลจาก ศนยทนายความ พอสทธมนษยชน สบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/27607
ขอมลจาก ดอะ มท ทอร สบคนจาก https://thematter.co/brief/142877/142877
40 ขอมลจาก สำนักขาว อ อน อน สบคนจาก https://www.innnews.co.th/news/news-general/news_132531/
41 ขอมลจาก สำนักขาวบบซ ทย สบคนจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-57169895
42 ขอมลจาก ลนท ดย สบคนจาก https://today.line.me/th/v2/article/omEKZj
43 ขอมลจาก ศนยทนายความ พอสทธมนษยชน สบคนจาก https://tlhr2014.com/archives/28556
39
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ต จาหนาทราชทัณฑปฏ สธการ ขา ยยมของทนายความ ละ จงวาผตองขังทออก ปนอก รอนจำ ลวกลับ
ขามา หมตองกักตัว 28 วัน ดย มสามารถพบ ดยวธการคอน ฟอ รนซ ด
กรณดังกลาวยอมสงผลตอสทธ นการพบทนายความ ละสทธ นกระบวนการยตธรรมอน ปดวย น
ตัว อัน ปนการละ มดตอขอ 14 ของ ICCPR งสทธ นการ ดรับการพจารณาคดท ปนธรรมนัน มอาจลดรอน
ด ม นสถานการณฉก ฉน44

44

CCPR/C/GC/29.para.16
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สวนที่ 2 ความพอสมควรแกเหตุของมาตการและการยกเวนความรับผิด
2.1 ความพอสมควรแกเหตุกับการประกาศสถานการณฉุกเฉินในการรับมือโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส
นรัฐทปกครอง ดยหลักนตรัฐหรอประชาธป ตย มาตรการ ด ทออกมา พอจำกัดสทธของประชาชน
จะตอง ปน ป ดยพอสมควร ก หต ( ดสั ดสวน) สมอ หลั ก การน ดถกรั บรอง ปนลายลัก ษณอั ก ษร น
รัฐธรรมนญฉบับปจจบันมาตรา 26 ละ ดรับการพัฒนาจากคำพพากษาศาล หลักการนประกอบดวยหลักการ
ยอย 3 ประการคอ 1) หลักความ หมาะสม - มาตรการของรัฐทจำกัดสทธนจะตองอย นวสัยทจะสามารถ
บรรลผล ด 2) หลักความจำ ปน - มาตรการของรัฐทจำกัดสทธนันจะตอง ปนมาตรการทจำกัดสทธ สรภาพ
ของประชาชนนอยทสด 3) หลักความ ดสัดสวน นความหมายอยาง คบ - สทธ สรภาพของประชาชนทถก
กระทบนันจะตอง ดดลยภาพกับประ ยชนสาธารณะท ดรับ
มาตรการตางๆ จากพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินซึ่งมีปญหาความชอบดวยหลัก
ความพอสมควรแกเหตุ
มรัฐบาล ทยจะออกมาตรการทกระทบสทธหลายประการ นการจำกัดสทธ พอควบคม รคตด ชอ ค
รนา วรัส 2019 ตอยาง รกตาม มมาตรการหลายประการทถกตังคำถามถงหลักความพอสมควร ก หต ดย
มาตรการทนาสน จ นการศกษา รองความชอบดวยหลักความพอสมควร ก หตอาจ บง ด ปน 2 ประ ภท คอ
มาตรการทอาจ มชอบดวยหลักความพอสมควร ก หตจากปจจัยภาย น ละมาตรการท มชอบดวยหลักความ
พอสมควร ก หตจากปจจัยภายนอก
มาตรการที่ไมชอบดวยหลักความพอสมควรแกเหตุจากปจจัยภายใน มาตรการประ ภทนอาจกลาว
ดวา ปนมาตรการท นอหานันขัดกับหลักความพอสมควร ก หต ดยธรรมชาตของมาตรการนัน อง มาตรการ
ดังกลาว ด ก ขอกำหนดหามออกจาก คหสถาน น วลากลางคน ( คอรฟว) การหามออกจาก คหสถาน น วลา
กลางคนซงระบ ดย ฉพาะ จาะจงนันมปญหา รองประสทธภาพ ละความ หมาะสม นการบรรลผล รองการ
ปองกัน รคตดตอ ละกอ ห กดอปสรรค นการปองกัน รคตดตอ สย อง จาก ดมทประชาชนสามารถออกจาก
คหสถาน ปซอของหรอจับจาย ชสอย น วลา ดก ด รวมถง วลากลางคนดวย มอมมาตรการดังกลาวออกมา
สงผล หประชาชนจำนวนมากอาจจะตอง ปซอของหรอจับจาย ชสอยสงของจำ ปนกอน วลา คอรฟว ซงทำ ห
นบางสถานท ชน รานขายของหรอหางสรรพสนคามจำนวนคน ออัดมากขน นอกจากน มาตรการท มชอบ
ดวยหลักความพอสมควร ก หตอกมาตรการหนงทนายกตัวอยาง คอ มาตรการกำหนด หบคคลสัญชาต ทยท
ตองการ ดนทาง ขาประ ทศม บรับรอง พทยยนยัน วาผ ดนทางมสขภาพ หมาะสมกั บการ ดนทาง ดย
บรับรอง พทยดังกลาว มสามารถ ช ปน ครองยนยัน ดอยาง ทจรงวาบคคลดังกลาวม ชอ ค รนา วรั ส
หรอ ม ละ ปนการสรางภาระ ดย มจำ ปน กประชาชนผทรงสทธ
มาตรการที่ไมชอบดวยหลักความพอสมควรแกเหตุจากปจจัยภายนอก มาตรการประ ภทน ปน
มาตรการท นสถานการณการ พรระบาดทรน รงอาจจะ ปนมาตรการทชอบดวยกฎหมาย ตอยาง รกตาม
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มอปจจั ย ภายนอกนั นกคอการ พรระบาด บาบางลงจนผตด ชอ นประ ทศ ทบจะ มมตั ง ตวั น ท 13
พฤษภาคม 2563 ปนตนมา มาตรการ หลานอาจ ปนมาตรการททำ หสทธของประชาชนถกจำกัดอยางยง น
ขณะท ม ดบรรลประ ยชนสาธารณะ ตอยาง ด ตกลับกลาย ปน ครองมอทางการ มอง นการจำกัดสทธของ
ประชาชน นนามของ รคตดตอ ยกตัวอยาง ชน คำสัง นการปดคอน สรต Big Mountain Music Festival ซง
อาศั ย อำนาจตามมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ประกอบกั บ พ.ร.บ. รคตดตอฯ นการสั งยก ลกการจัด
คอน สรต ดยอาง รองความหนา นนของกจกรรมอาจทำ ห กดการระบาดของ รค ตอยาง รกตาม รัฐ ม ด
บังคับ ชมาตรการดังกลาวกับการประชมหรอสัมมนาของหนวยงานของรัฐทมลักษณะ ดยวกัน ตอยาง ด
ปญหาความพอสมควรแกเหตุกับมาตรการตางๆในการรับมือโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส
นปจจบันรัฐ ดออกมาตรการตาง ทมปญหา รองความพอสมควร ก หตมากมาย ดังท ดกลาว ป
ขางตน นรายงานฉบั บน มวาจะ ปน รองมาตรการหามออกนอก คหสถาน น วลากลางคน, หามบร ภค
ครองดม อลกอฮอล นรานอาหาร ภัตตาคาร, การหาม ดนทาง ขาประ ทศหาก มม บรับรอง พทยยนยันวาผ
ดนทางมสขภาพด หมาะสมกับการ ดนทาง อยาง รกตาม มาตรการ หลาน ม ดถกตรวจสอบ ดยศาลปกครอง
ซงประกอบ ปดวยผพพากษาท ชยวชาญหลักกฎหมายมหาชน ละมระบบวธพจารณาคด บบ ตสวนท ออกับ
การคมครองสทธของประชาชนมากกวา นองจากมาตรา 16 ของ พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ดบัญญัตยก วน ขตอำนาจ
ของศาลปกครองออก ป ซงกอ ห กดปญหา นการคมครองสทธ สรภาพของประชาชนทามกลางสถานการณ
รคตด ชอ วรัส ค รนา นปจจบัน
หากพจารณาสถานการณ นประ ทศ ทย ปรยบ ทยบกับประ ทศทมการคมครองสทธ สรภาพของ
ประชาชนอยาง ขม ขง ชน สหพันธสาธารณรัฐ ยอรมน ราอาจกลาว ดวา น ยอรมน หลักความพอสมควร
ก หต ดถกคำนงถง นการกำหนดมาตรการทจำกัดสทธ ดยรัฐ ยกตัวอยาง ชน รัฐกฤษฎกา หงมลรัฐนอรธ
รน - วสตฟา ลรน ด รยงลำดับมาตรการจากมาตรการทกระทบสทธ สรภาพของประชาชนนอยทสด ป
จนถงมาตรการทกระทบสทธ สรภาพของประชาชนมากทสด ดยกำหนด หหนาทรักษาระยะหางทางสังคม
1.5 มตร ปนมาตรการท บาทสด ละมาตรการทรน รง นระดับถัดมาคอการกำหนดหนาท หสวมหนากาก
อนามัย หากการสวมหนากากอนามัย มสามารถปองกันการ พรระบาด ดอยางมประสทธภาพอก กตองมการ
นำมาตรการ นการจำกัดจำนวนผ ขา ช นสถานทมาบังคับ ช พม ตม ละหากมาตรการทกลาวมาทังสาม
ประการขางตนยัง มอาจปองกันการ พรระบาดของ รคตด ขอ วรัส ค รนา ดอยางมประสทธภาพ กจำ ปนท
จะตองนำมาตรการหามประกอบกจการหรอดำ นนกจกรรม นพนทสาธารณะมา ชอัน ปนมาตรการทกระทบ
ตอสทธ สรภาพของประชาชนอยางมากทสด45
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หนา 21, วชชา นตรหัสนัยน, มาตรการทางกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐ ยอรมน พอปองกัน ละ ยยวยาผลกระทบท กดจาก Covid-19, วารสารศาลปกครอง ป
ท 20 ฉบับท 4 (ตลาคม-ธันวาคม) 2563
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2.2 การยกเวนความรับผิดจากการใชอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
ตามธรรมชาตของสถานการณฉก ฉนความ ดดขาด นการตัดสน จ ชอำนาจขององคกร จาหนาทของ
รัฐ นการยับยั งหรอปองกัน สถานการณฉก ฉน ปน รองสำคั ญ พอ กปญหาความลั ง ล ละความ มกลา
ตั ด สน จ ชอำนาจ พราะ หตท จาหนาท กรงกลั วความรั บผด พระราช กำหนดการบรหารราชการ น
สถานการณฉก ฉน พ.ศ.2548 ดกำหนด รองท กยวกับการยก วนความรับผดจากการ ชอำนาจ ว นมาตรา
1746
ขอบเขตการยกเวนความรับผิด
มาตรา 17 นั น ดกำหนด รองการยก วนความรับผด วครอบคลม นพรม ดนทางกฎหมาย กอบทก
รอง จาหนาทผทรงอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ดรับการยก วนความรับผดทังทาง พง ชน การ รยกรอง
คา สยหาย, ความรับผดทางอาญา ชน การตองรับ ทษจำคก ปรับ รวม ปถง นทางปกครอง การลง ทษ
จาหนาทผปฏบัตการตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ก มอาจกระทำ ด หาก จาหนาท ชอำนาจ นการระงับหรอปองกัน
การกระทำผดกฎหมายตาม งอน ขทมาตรา 17 กำหนด ว อยาง รกตามบทบัญญัต หงกฎหมายมาตราน ม ด
ตัดสทธของผ ดรับความ ดอดรอน สยหาย นการยนคำขอหรอฟองรอง ปนคดตอศาลตามพระราชบัญญัต
ความรับผดทางละ มดของ จาหนาทฯ ตอยาง ด
นปจจบันหนวยงานทดำ นนการ นนามของรัฐ นสถานการณฉก ฉน คอ ศนยบรหารสถานการณการ
พรระบาดของ รคตด ชอ วรัส ค รนา 2019 (ศบค.) ซง ต ดม ดสังกัดสำนัก ลขาธการนายกรัฐมนตร ต
ปจจบัน ปนหนวยงานพ ศษตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ทมสถานะซง ม ดสังกัดหนวยงานทางปกครอง ด ดยตรง
ดยหลักหนวยงานทจะตองรับผดตอความ สยหาย นองจากการดำ นนการของ ศบค. คอ กระทรวงการคลัง
ตามมาตรา 5 วรรคสอง หงพระราชบัญญัตความรับผดทางละ มดของ จาหนาทฯ
บุคคลผูที่ไดรับยกเวนความรับผิด
บคคลท ดรับการยก วนความรับผดตามมาตรา 17 นันม 2 ประ ภท นันคอ พนักงาน จาหนาท ละผ
มอำนาจ ชน ดยวกับพนักงาน จาหนาทตามพระราชกำหนดฯ พนักงาน จาหนาทตามพระราชกำหนดฯ นัน
ยอมหมายถงบคคลผท ดรับการ ตงตัง ดยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ดยตรง ชน ปลัดกระทรวงสาธารณสข
ตามขอ 3(1) ตามคำสังนายกรัฐมนตรท 4/2563 สวนผมอำนาจ ชน ดยวกับพนักงาน จาหนาทพระราชกำหนด
ฯ ยอมหมายถงผทปฏบัตการ ดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ ต นบางกรณการออกประกาศกำหนด
จาหนาทผทรงอำนาจอาจ มครอบคลมบรรดา จาหนาทบางประ ภท ชน พนักงานราชการ หรอลกจางของ
กระทรวง ทบวง กรมตาง ดังนั น หากบคคล หลานปฏบัตการ ดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ กยอม
ดรับการยก วนความรับผดดวย
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พนักงาน จาหนาท ละผมอำนาจ ชน ดยวกับพนักงาน จาหนาทตามพระราชกำหนดน มตองรับผดทาง พง ทางอาญา หรอทางวนัย นองจากการปฏบัตหนาท นการ
ระงับหรอปองกันการกระทำผดกฎหมาย หาก ปนการกระทำทสจรต ม ลอกปฏบัต ละ ม กนสมควร ก หตหรอ ม กนกวากรณจำ ปน ต มตัดสทธผ ดรับความ
สยหายทจะ รยกรองคา สยหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผดทางละ มดของ จาหนาท
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เงื่อนไขในการยกเวนความรับผิด
บรรดาผทรงอำนาจตามพระราชกำหนดบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉนทจะ ดรับการยก วน
ความรับผดนัน จะตอง ชอำนาจ ดย มขัดกับหลักการตามทมาตรา 17 กำหนด ดังน
การใชอำนาจจะตองเปนไปเพื่อป้องกันและระงับการกระทำผิดกฎหมาย
วัตถประสงคของการ ชอำนาจของ จาหนาทนันจะตอง ปน ป พอประ ยชนสาธารณะ กลาวคอ
ปน ป พอปองกัน ละระงั บการกระทำผดตามบรรดาประกาศ คำสั ง หรอ กฎหมายท กยว นองกั บการ
ประกาศสถานการณฉก ฉนนัน หากการ ชอำนาจของ จาหนาท ปน ป ดยมมล หตอน ชน พอประ ยชน
สวนตน หรอ พอประ ยชนสาธารณะอนนอก หนอจากการปองกัน ละระงับการกระทำผดตามกฎหมาย น
สถานการณฉก ฉนยอม ม ดรับการยก วนความรับผดตามมาตรา 17
2) การใชอำนาจนั้นจะตองเปนไปโดยสุจริต
การ ชอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ นัน จาหนาทกระทำ ดย ชอ ดยสจรตวา ตนมอำนาจกระทำ
ด กรณท จาหนาทรวาตน มมอำนาจตามกฎหมาย ตยังฝาฝนตอตัวบทบัญญัต หงกฎหมาย ละ ชอำนาจ น
การจำกัดสทธ สรภาพของประชาชน ยอม ม ดรับการยก วนความรับผดตามมาตรา 17
3) การใชอำนาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ
การ ลอกปฏบัตนันคอสรางมาตรการทมลั กษณะ ปนการ บงประ ภทของบคคล ละปฏบัตตอ
บคคล หลานัน ตกตางกัน น รองทมสาระสำคัญ หมอนกัน ซงการ ลอกปฏบัตตามมาตรา 17 นันจะตอง ปน
การ ลอกปฏบัตท ม ปนธรรมปราศจาก หตผลอันควรคา กการรับฟง
4) การใชอำนาจนั้นตองไมมีลักษณะเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจำเปน
การ ชอำนาจ นการจำกัดสทธจะตองมลักษณะทพอสมควร ก หต พอ หมาะพอควร กกรณท
จำกัดสทธ ซงการจำกัดสทธนันจะตองอย นวสัยทจะบรรลวัตถประสงค ดตามหลักความ หมาะสม ปนวถทาง
ทนอยทสด นการจำกัดสทธตามหลักความจำ ปน ละประ ยชนสาธารณะท ดรับนั นจะตอง มนอยกวา
ประ ยชน อกชนทสญ สย ปตามหลักความพอสมควร ก หต นความหมายอยาง คบ
นสวน รองการบัง คับ ชมาตรา 17 หงพระราชกำหนดบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน
นองจากคดหรอขอ ทจจรงท กยวกับสถานการณ รคตด ชอ วรัส ค รนานันยัง มมคดทศาล ดมคำวนจฉัย น
รองน
1)
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2.3 ปญหาที่เกิด จากการยกเวนความรั บผิดของรัฐ ในการดำเนินการตามพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินกับมาตรการในการรับมือโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
มวา นปจจบันบรรดาคดตาง ทขนสศาล นองจากการ ชอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ พอควบคม
รคตด ชอ วรัส ค รนาจะยัง มมคำพพากษาท กยว นองกับมาตรา 17 ทวาดวยการยก วนความรับผด อยาง ร
กตามการยก วนความรับผดของ จาหนาทตามมาตรา 17 กอ ห กดปญหา น ชงหลักการ นหลายประ ดน
ดังน
1) การยก วนความรับผดดังกลาว มสอดคลองกับหลักการรับผดของรัฐ ดยปราศจากความผด
หลักการรับผดของรัฐ ดยปราศจากความผด (la responsabilite sans faute) ถอ ปนความรับผด
ของฝายปกครอง นการ ยยวยาความ สยหาย มวาฝายปกครองจะ ม ดกระทำความผดหรอ ม ดกระทำการ
อัน ปนการละ มด ปน นวคดทวาจะ ม หมความ สยหาย กดขน ดย มมการ ยยวยา ห กประชาชน น
ฝรั ง ศส ดมการพัฒนาความขอความคดพนฐานสนั บสนนความรับผดชอบของรัฐ ทชัด จน ละมความ
หลากหลาย หลักการพนฐานของความรับผด ดยปราศจากความผด ดยหลักม 2 ประการ คอ ความรับผดอัน
กดจากความ สยงภัย (La responsabilite pour risque) ละความรับผดอันมรากฐานมาจากการกระทำท
กระทบกระ ทอนตอหลักความ สมอภาค นการรับภาระสาธารณะ (La responsabilite pour la rupture de
l egali e de an la charge p bliq e)47 ซง นวคดดังกลาวมาจากทฤษฎ รองการชวย หลอ กอกลกัน น
ชาต (solidarite nationale) ดังนัน หากมความ สยหาย กดขน นองจากการกระทำท มจะชอบดวยกฎหมาย
หรอ จาหนาทรัฐ มมความผด ตการกระทำดังกลาว ปน ป พอประ ยชนสาธารณะหรอประ ยชนของรัฐ
บคคลท สยหายจากการรับภาระสาธารณะมากกวาทพล มองคนอน จะตอง สย สมควรทจะตอง ดรับคา
ชด ช ยยวยาความ สยหาย หลานัน
ซงหากพจารณาจากทฤษฎดังกลาว การยก วนความรับผดยอม มสอดคลองกับหลักการรับผดของรัฐ
ดยปราศจากความผด ละ นบางกรณการ ชอำนาจ หลานั นอาจ กดความ สยหายกั บบคคลท มมสวน
กยวของกับ หตการณหรอสถานการณดังกลาว ดังนัน จาหนาทรัฐจำตองรับผด นความ สยหายท กดจากการ
กระทำของตน องดวย ซง มวาจะ ดกระทำ ปตาม งอน ขทกฎหมายกำหนด ว รัฐกควรทจะตองชด ชยความ
สยหาย กบคคลทตองรับภาระหรอความ สยหายท กดจากการกระทำ พอประ ยชนสวนรวมดังกลาว48
2)

47

ภาระการพสจน นประ ดน หงคดวา จาหนาทปฏบัตตาม งอน ขทมาตรา 17 กำหนด วหรอ ม
ตก ปนของประชาชน

หนา 67 บทว คราะหคด ละคำวนจฉัยทสำคัญ หลักกฎหมายจากคดปกครองความรับผดของรัฐ นความ สยหายท กดจาก หตการณชมนมประทวง (คำพพากษาศาล
ปกครองสงสดท อ.711/2555 ละท อ.1442/2560), วารสารวชาการศาลปกครอง ปท 20 ฉบับท 4 (ตลาคม-ธันวาคม) 2563
48 หนา 322 วสันต ชมพศร การบังคับ ชพระราชกำหนดการบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน พ.ศ. 2548 กับการคมครองสทธ สรภาพของประชาชน, วทยานพนธ
นตศาสตรมหาบัณฑต ปการศกษา 2559 จฬาลงกรณมหาวทยาลัย
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นอกจากน การพสจนวาการปฏบัตหนาทของ จาหนาทของรัฐ นสถานการณฉก ฉน ม ปน ปตาม
งอน ขทมาตรา 17 กำหนด ว กลาวคอ มสจรต มพอสมควร ก หต มลักษณะ ปนการ ลอกปฏบัต หรอ ม
ปน ป พอประ ยชนสาธารณะนัน ยอม ปนภาระของประชาชนผฟองคด ผฟองคดมหนาท นการพสจน ซง
นทางปฏบัต วสันต ชมภศร หนวา ปนการยากอยางยงทจะพสจน หศาล หน ห ดวาการกระทำดังกลาว พอ
การปฏบัตหนาท ปนั น ม ปน ปตาม งอน ขของกฎหมาย ละภาระการพสจนซงตกอย กประชาชนน อง
ปนขอสะทอนปญหาอยางยง นการยก วนความรับผดของ จาหนาทรัฐ นสถานการณฉก ฉน49
3) การยก วนความรับผดตามมาตรา 17 อาจขัดหรอ ยงกับ จตนารมณของบทบัญญัต รองสทธ น
การฟองรองหนวยงานของรัฐตามบทบัญญัต หงรัฐธรรมนญบางประการ
วสันต ชมพศร หนวา รัฐธรรมนญ ดกำหนดกรอบ นการคมครองสทธ สรภาพของประชาชน นกรณ
ท จาหนาทของรัฐกระทำหรอละ วนการกระทำ ด ว ดยกำหนด หผ สยหายยอมมสทธทจะสามารถฟองรอง
ตอหนวยงานของรัฐ พอ ยยวยาความ สยหาย ด50 ยกตัวอยาง ชน บทบัญญัตมาตรา 41 ของรัฐธรรมนญ หง
ราชอาณาจักร ทย พทธศักราช 2560 ดบัญญัตคมครองสทธทจะฟองรองหนวยงานของรัฐ ววา บคคล ละ
ชมชนยอมมสทธ (3) ฟองหนวยงานของรั ฐ หรั บผด นองจากการกระทำหรอการละ วนการกระทำของ
ขาราชการ พนักงาน หรอลกจางหนวยงานของรัฐ ซงการทพระราชกำหนดฉบับดังกลาวบัญญัต นลัก ษณะท
จำกัดสทธ นการฟองรองดำ นนคดหรอยก วนความรับผดท กยวกับการกระทำหรอละ วนการกระทำของ
จาหนาทรั ฐ อาจจะ ปนปญหา ละกอ ห กดหลั กการท มสอดคลองกั บ จตนารมณของมาตรา 41 หง
รัฐธรรมนญ ด

49
50

พงอาง
พงอาง
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สวนที่ 3
ขอเสนอเกี่ยวกับการแกไขกฎหมายที่ใชในสถานการณฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข
หลังจากการ พรระบาดของ รคตด ชอ วรัส ค รนา 2019 น ตละประ ทศมวธรับมอสถานการณท
ตกตางกัน ป นบางประ ทศ ด ลอก ชอำนาจสถานการณฉก ฉน (Emergency power) ทมอย ลวจาก
รัฐธรรมนญหรอจากกฎหมายระดับรัฐบัญญัตทดำรงอย ชน สหพันธสาธารณรัฐ ยอรมน มมการประกาศ ช
อำนาจสถานการณฉก ฉน นระดั บ สหพั น ธ ตพยายามควบคม รคดวยรั ฐ บั ญ ญั ต ปองกั น รคตดตอ
(Infektionsschutzgesetz, IfSG.)51 ซงมระดับการประกันสทธของปจ จกชนทสงกวา ละศาลปกครอง
สามารถ ขามาตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของมาตรการทออกมา ดยอาศัย อำนาจรัฐบัญญัตฉบับน ด
ยง ปกวานันรัฐบัญญัตฉบับนยังกำหนดการชด ชยคา สยหาย ห นกรณททรัพยสน สยหายหรอถกทำลาย
นองจาก หตท กดจาก รคระบาด (Epidemic hygiene) อกดวย52 นบางประ ทศ ชน ประ ทศฝรั ง ศส ด
รับมอกับวกฤต Covid-19 ดยการตรากฎหมายสถานการณฉก ฉนทางสาธารณสข พอรวบอำนาจวนจฉัย สัง
การ หการดำ นนการรับมอภัยพบัตสาธารณสขดำ นน ป นทาง ดยวกันทังประ ทศ อยาง รกตาม ตัว นอหา
ของกฎหมายสถานการณฉก ฉนทางสาธารณสขนัน ดถกวพากษวจารณ นวงการวชาการอยางมาก นองจาก
ทบ ม ตกตางกันกับกฎหมายสถานการณฉก ฉนจาก หตอน ตอยาง ด53
นประ ทศ ทยรัฐบาล ดนำพระราชกำหนดบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน พ.ศ. 2548 มา ช ซง
ดยปกตกฎหมายฉบับน ม ดมวัตถประสงค นการสรางมาตรการ พอรับมอกับภัยพบัตทางสาธารณสข ต
นองจากกฎหมายฉบับนม นอหาท หอำนาจฝายบรหารทกวางขวาง กฎหมายฉบับนจงถกนำมา ช พอจั ดการ
ภัยพบัตทางสาธารณสขดวย ตามการศกษาของรายงานชนนพบวา พระราชกำหนดฯ ดังกลาว ดกอ ห กด
สภาวะทละ มดสทธขันพนฐาน ปนอยางมาก ดย ม ดสัดสวนกับประ ยชนสาธารณะ ดังนัน จากการศกษา ละ
พจารณาองครวมของกฎหมายอยาง ปนระบบ มาตรการ นการ ก ขสภาวการณทละ มดสทธขั นพนฐาน
ดังกลาวอาจกระทำ ด 2 รป บบ คอ
3.1 การแกไขบทบัญญัติแหงพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
หตผลสำคัญอยาง รกซงทำ หการ ชอำนาจตามพระราชกำหนดบรหารราชการ นสถานการณฉก ฉน
กอ ห กดสภาวการณทสทธขั นพนฐานถกกระทบอยางมาก คอ ระยะ วลาการประกาศ ชอำนาจตาม
สถานการณฉก ฉนท มมทสนสด ละปราศจากการตรวจสอบถวงดล ดยองคกรอน ซงหาก ปรยบ ทยบกับการ
ชอำนาจตามสถานการณฉก ฉน นประ ทศอน ชน ประ ทศอตาล ส ปน ฝรัง ศส หรอ ยอรมน การประกาศ
51

Andrea Kießling and Anika Klafki, Fighting COVID 19 Legal Powers and Risks: Germany, retrieved from https://verfassungsblog.de/fightingcovid-19-legal-powers-and-risks-germany/
52 § 65 IfSG นปจจบันจะ ปนทถก ถยง นทางวชาการวาการสังปดกจกรรมบางอยาง ชน การยก ลกการ ขงขันฟตบอลจะอย นขอบขายมาตรานหรอ ม
53 Sébastien Platon, From One State of Emergency to Another Emergency Powers in France, retrieved from https://verfassungsblog.de/fromone-state-of-emergency-to-another-emergency-powers-in-france/
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สถานการณฉก ฉนนันหากตองการขยายระยะ วลา นการ ชอำนาจ ดยทัว ปจะตอง ดรับความ หนชอบจาก
องคกรนตบัญญัต พอ ห กดการตรวจสอบถวงดล มวาจะ ปน หต หงการขยายระยะ วลาหรอความ หมาะสม
นการ ชอำนาจฉก ฉนตอ ซงตามพระราชกำหนดฯ น ทย มมกล กดังกลาว ดังนัน จง หนควร ก ข พ.ร.ก.
ฉก ฉนฯ มาตรา 5 จาก ดมท ช พยงความ หนชอบของคณะรัฐมนตร นการขยายระยะ วลาการ ชสถานการณ
ฉก ฉน ทานัน อาจ พม ตมขอความทวา นการขยายระยะ วลาการประกาศสถานการณ น ตละคราวตอง
ดรับความยนยอมจากรัฐสภา ปนตน
หตผลประการทสอง คอ บรรดาผลผลตของการ ชอำนาจฉก ฉนทังหลาย มวาจะ ปนบรรดา คำสัง
ประกาศ หรอกฎ กณฑทังหลายทออกมา ดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ นัน มอาจถกตรวจสอบ ด ดย
ศาลปกครอง นองจากมาตรา 16 ดกำหนดหลักการ ว ม หการกระทำ ดยอาศัยอำนาจตามสถานการณ
ฉก ฉนนันถกตรวจสอบ ดยศาลปกครอง ด ดังนั น มาตรการทจำกัดสทธ สรภาพของประชาชนตาง จง มม
องคกรตลาการทมอำนาจ ดยตรง นการ พกถอนการกระทำทางปกครองท มชอบดวยกฎหมาย ขามา
ตรวจสอบ มอ ปฟองศาล พงการตังสภาพ หงขอหา ดยทัว ปมักจะกระทำ ด ฉพาะ รองละ มด ทานัน ซงทำ
ด พยง รยกรองคา สยหาย ศาลยตธรรม มมอำนาจ พกถอนการกระทำทางปกครอง ด ดยตรง รวม ปถงศาล
ยตธรรมกม นว นมทจะยกฟอง นคดละ มด นองดวย หตทวา ปนการกระทำทมกฎหมาย หอำนาจรองรับ
นอกจากน ศาลปกครอง ปนศาลท ชระบบวธพจารณา บบ ตสวน ต มอผท ดรับความ ดอดรอน
สยหายตอง ปฟองศาลยตธรรมซงมระบบการพจารณาคด บบกลาวหา ยอมสงผล หผท ดรับผลกระทบจาก
อำนาจตามสถานการณฉก ฉนตองรับภาระ นการ สวงหาพยานหลักฐาน อง ซง นบางกรณ มสามารถนำ
พยานหลักฐานซงอยทหนวยงานของรัฐมานำสบตอสคด ด ดังนั น การยก วน ขตอำนาจของศาลปกครอง
ออก ป นการตรวจสอบการกระทำตาม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ จง ปนการกระทำททำ หสทธ ละ สรภาพของ
ประชาชน ม ดรับการคมครองอยาง หมาะสม ดังนันจง หนควร ก ข พม ตม พ.ร.ก.ฉก ฉนฯ มาตรา 16 ดย
ตัดขอความทวา ละกฎหมายวาดวยการจัดตังศาลปกครอง ละวธพจารณาคดปกครอง ออก สย
3.2 การตรากฎหมายวาดวยสถานการณฉุกเฉินในทางสาธารณสุข
มประ ทศ ทยจะ มมกฎหมายพ ศษทมวัต ถประสงค นการจัดการภัยพบัต ทางสาธารณสข ดย
ฉพาะ จาะจง ต นการรับมอภัยพบัตทางสาธารณสขนัน น ทยมกฎหมายท กยวของ ด ก พระราชบัญญัต
รคตดตอ พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัตปองกัน ละบรร ทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550, พระราชบัญญัตระ บยบ
การบรหารราชการ ผนดน พ.ศ. 2538 อัน ปนกฎหมายท กยวของอย ลว อยาง รกตาม ขอสัง กตทาง
กฎหมายคอ การกำหนดมาตรการตาง หรอการดำ นนการตามกฎหมายปกครองท กยวของ หลาน นบาง
กรณอาจจะถกควบคมดวยพระราชบัญญัตวธปฏบัตราชการทางปกครอง อัน ปนกฎหมายกลางทกำหนด ห
จาหนาทของรัฐตองปฏบัตตามหลัก กณฑทประกันความ ปนธรรมทสงกวา ซงอาจจะทำ หการดำ นนการ พอ
รับมอภัยพบัตทางสาธารณสข ดอยาง มทันทวงท
อกทาง ลอกทนาสน จ นการสรางมาตรการทรับมอกับภัยพบัตทางสาธารณสข ดอยางทันทวงท ละ
ประกั น สทธ สรภาพของประชาชน ม หถก ทรก ซง กนสมควร ก หต คอ การออกกฎหมายวาดวย

28

สถานการณฉก ฉน นทางสาธารณสข ดย ฉพาะ จาะจง จากการศกษาพบวา การตรากฎหมายวาดวย
สถานการณฉก ฉน นทางสาธารณสขนั น อาจนำพระราชบัญญัต รคตดตอ พ.ศ. 2558 มา ช ปนตน บบ
นองจากพระราชบัญญัต รคตดตอ พ.ศ. 2558 นั น ปนกฎหมายท หอำนาจ นการกำหนดมาตรการท
ครอบคลม นการจัดการกับ รคระบาด ตทั งน นองจากพระราชบัญญัต รคตดตอนั น ดกำหนดองคกรทม
อำนาจหนาทรั บผดชอบหลั ก อยทองคกรปกครองสวนภมภาค (จัง หวัด ) ละองคกรปกครองสวนกลาง
(คณะกรรมการควบคม รคตดตอ หงชาต) ดังนัน จง หนวาการนำพระราชบัญญัตปองกัน ละบรร ทาสาธารณ
ภัยมาบัญญัตประกอบ นสวนของการกำหนดอำนาจหนาทขององคกรปกครองสวนทองถน นการจัดการ รค
ระบาดดวยนัน สามารถอดชองวาง น งการ พมบทบาทของทองถน ละ พมองคกรทรับมอกับภัยพบัตทาง
สาธารณสข ด
อยาง รกตาม การจัดการภัยพบัตทางสาธารณสข พอ หมความ ปน อกภาพ ละทันทวงท นกฎหมาย
วาดวยสถานการณฉก ฉน นทางสาธารณสข ดย ฉพาะ อาจกำหนด หมาตรการตาง หรอการ ชอำนาจ
สถานการณฉก ฉนทางสาธารณสข มจำ ปนตองปฏบัตตามพระราชบัญญัตวธปฏบัตราชการทางปกครอง ต
อยาง รกตาม พอประกันสทธ สรภาพของประชาชน มาตรการ ละการดำ นนการทางปกครองตามกฎหมาย
วาดวยสถานการณฉก ฉน นทางสาธารณสขจะตองถกตรวจสอบ ด ดยศาลปกครอง ละการขยายระยะ วลา
สถานการณฉก ฉนทางสาธารณสขจะตอง ดรับความยนยอมจากรัฐสภา พอม หหลักการ บง ยกอำนาจถก
สันคลอน ดยอำนาจสถานการณฉก ฉน ละ กดสภาวะทฝายบรหารสามารถดำรงสภาวะสถานการณฉก ฉน ด
อยาง มมทสนสด ฉก ชนสถานการณปจจบัน

